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RESUl\10 

Gamba MA. Amputações por diabetes mellitus: Uma prática prevenível 0 Um 

estudo caso-controle. São Paulo~ 200 I. [Tese de doutorado - Faculdade de 

Saúde Pública da USP] 

As amputações de extremidades Interiores estão aumentando de forma acentuada em 

pessoas com diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) e tomando-se um importante 

problema de Saúde Pública. Este estudo, com delineamento do tipo caso-controle, 

teve por objetivo detectar alguns dos principais fatores de risco para amputações de 

-:xtrem1dades interiores ( AEI ), em pessoas com diagnostico de diabetes. Foram 

tdentt ticados I 17 casos, Isto e. pessoas com diagnostico de DM e que foram 

submetidas à AEL assistidas em mstttuições da rede de sen 1ços de saúde pública do 

mumc1pio de São Paulo, c comparados com 234 controles, pessoas com diagnóstico 

de D\11. mas que não foram submetidas à AEI. Reconhecendo a sua importância. o 

sexo. a Idade e a duração da doença foram considerados como variáveis para o 

emparelhamento dos casos c controles. Variáveis sociodemográtícas, de hábitos de 

\ 1da. clínicas c relativas ú educação em saúde em diabetes, foram Incluídas no 

estudo. Do ponto de vista estatístico. foi realizada inicialmente análise univariada 

com a \ enficaçào da presença Je associações estatisticamente sigmficativas. O 

mod-:lo de regressüo logística condiciOnal foi adotado para as analises da gradação 

dos ndds rattos. para o a_1uste das \artáveis de mteresse e detecção dos principais 

f~ltores de nsco ou de proteção ( u. - 0.05) Diferenças estatisticamente sigmtícativas 

foram observadas quanto aos hábitos de fumar (OR 4.62. IC95% =- 1.09- 19,50 ). 

aos \alores da última glicemia (supenores a 200 mg,dl) (OR = 6.10. IC95°o 1.65 

22.64 ). a presença dos registros de diagnósticos da polmeuropatia simétrica distai 

( ()R 3.40, 1C95°ó I ,04 - 11.081. detectada pela avaliação da sensação protetora 

com o monolllamento de Semmes-\Veinstcin 5 07. e ao estnnulo vibratono com o 

d1apasão 128 lu. entre outros c a presença dos registros da vasculopatia perifénca 

I( )R 11.82, IC95°o 3.47 40.211. mostrando estarem fortemente assoCiados com 

as ALI e constituindo-se em l~1tores de risco para as mesmas. O tratamento do DM 



(OR 0.03, IC95% = 0,00- 0,31) e o comparecimento às consultas de enfermagem 

(OR 0,06, IC95% = 0,02 0,20) como técnica fundamental para a educação em 

DM apresentaram-se como importantes tàtores de proteção para as AEI. Diferentes 

tàtores de risco para as AEI em pacientes com DM foram quantificados, 

idennti.cando aspectos que contribuem para sua prevenção. 



SUMMARY 

Gamba MA. Amputações por diabetes mellitus: lJma prática prevenível ? Um 

estudo caso-controle. [Lower extremity amputations in patients with diabetes: 

Should it be preventable? A case-control study]. São Paulo (BR)~ 2001. [Tese 

de doutorado- Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo] 

Lower extremity amputation (LEA) is an increasing problem among individuais with 

diabetes and an important health problem. This mvestigation was conducted as a 

case-control study among diabetic pcrsons. The object1vc was to identify the main 

risk tàctors for LEA. Cases were selected in the public health programs of thc city of 

São Paulo One hundred seventeen cases ( w1th LEA assocmted to Diabetes) were 

comparcd to 234 matched controls ( diabetic persons \\ nhout an amputation ). To 

control potentially confounding effects of sex, age and durauon of thc disease, cases 

and controls wcre matchcd taking in to account these \ariables. In the study 

sociodemographic variablcs, life habits (smoking and alcohol drinking), clinicai 

aspects and hcalth cducation in diabetes were included. Univariate analyses and 

conditional logistic rcgression method were appl!ed to data. The statistically 

significam risk factors for LEA identitíed in these analvses \vere: smoking ( OR = 

4 62. CJ9~ 0 '(l I 09 19 50), last glucose tcst ~ 200 mg dl (()R 6.1 O. Cl95°ó 

1.65 22.64 L prcscnce of rccords of penphcral somattc neuropathy ( OR 3.40. 

CI95% 1.04 11 08). obscrved by absencc of scnsauon Semmcs Weinstem 

fílament ~ 07. vibratory perccption (tuning fork 128 hn. and others, and presence of 

peripheral vascular diseasc ( OR .CC 11. 82, CI95°1o 3 A 7 40 21 ). Diabetes treatment 

( OR 0.03, CI95° o c O 00 ··· 0.31) and attending nursmg apporntment for diabetes 

cducat10n (OR 0.06, CI95°o 0.02 0.20) were s1gmficant protective tàctors for 

LEA in diabetrc paticnts. Different risk factors for LEA m d1abetes mellitus patients 

\vere quantrtled. 1dent1fying some aspects of pre\Cntivc tmpact. 
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I INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

A prática em saúde coletiva tem conduzido a reflexões acerca do 

processo saúde-doença, suas interfaces. a prestação da assistência á saúde e, como 

parte integrante. o cuidado de enfermagem, cuidado esse que se reveste de 

importância e passa a ser vi:;ível a diferença entre aquele apenas centrado no aspecto 

biológico. com o objetivo de tratar a doença. o corpo, e o outro que. além de atingir 

esse obJetivo. o ultrapassa, ao assistir a pessoa na sua integralidade e na garantia da 

eqüidade em saúde (NASCIMENTO e co I. I 997) A assistência à saúde. que a autora 

tem realizado na sua trajetóna profissional, tem contemplado essas questões. 

O atendimento ao adulto e ao idoso com diagnóstiCO de diabetes mellitus 

e com complicações crônicas decorrentes do mau controle metabólico. nesse caso. as 

fendas crônicas e amputações de extremidades inferiores. remete ao deseJo de 

Identificar aspectos Intervenientes e que possam efetivamente colaborar na 

prevenção c tratamento dessas mam festações. propondo medidas e ações de saúde 

que garantam os pressupostos da reforma sanitária, ou seJa. do direito de assistência 

à saúde integral e de qualidade, com legitimidade das políticas sociais e de saúde. 

Diante do exposto. o ob1eto desta investigação é a análise de alguns 

fatores de nsco que contnbuem para o acometimento das amputações de 
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extremidades inferiores decorrentes do diabetes mellitus mal controlado, em um 

estudo epidemiológico do tipo caso-controle. 

1.2 O Diabetes Mellitus 

A evolução demográfica vem sendo marcada, nas últimas décadas, por 

transições decorrentes de mudanças nos níveis de fecundidade e mortalidade. A taxa 

de mortalidade declinou, nesse período, redundando em um ganho de dez anos na 

esperança de vida. o que. a longo prazo. resulta em um envelhecimento da população 

brasileira ( BERQUO 1996: MONTEIRO 1997). 

As repercussões sociais desse processo assumem importante mab:rnitude 

na medida em que o envelhecimento populacional propicia alterações na rncidência 

e na prevalência das doenças, bem como na ordenação das principais causas de 

morte. Essas mudanças deram origem ao conceito de transição epidemiológica que 

pressupõe urna transformação gradual dos problemas de saúde. caracterizada 

imc1almente pela alta morbidade e predominância das doenças infecciosas e 

evoluindo para um estágio em que tais moléstias passam a coexistir com as doenças 

crômcas não-transmissíveis. Pelo fato de serem doenças de longa duração, há um 

acúmulo desses agravos, ocorrendo então uma combinação paradoxal, ou sep, o 

declínio da mortalidade com o aumento da prevalência de doenças não

transmlsslveis ( LAURENTI 1990 ). 
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Essa transformação é, na realidade. mUito mais complexa. envolvendo 

fenômenos socioeconômicos que implicam uma maior compreensão do processo 

saúde-doença e seus determinantes e como tudo isso Interfere na magnitude dos 

problemas de saúde da população brasileira (BARATA e co1.1997; BARROS 1997). 

A ausência de uma política de saúde que garanta o acesso a serviços 

básicos de qualidade, a crescente presença de doenças não transmissíveis. o aumento 

progressivo da violência, acidentes c, ainda, a alta freqüência de doenças infecciosas, 

decorrente da má distribuição de renda e das péssimas condições de vida da 

população. contnbuem para a diversidade atual na snuaçào epidemiológica. 

demonstrando nitidamente a iniqüidade em saúde pela qual passa a população 

brasileira. Portanto, ao lado de doenças como dengue, mataria, cólera, hanseníase. a 

de Chagas. esquistossomose, tuberculose, febre amarela. entre outras. é observado 

um aumento na prevalência de doenças como o diabetes mellitus, a hipertensão 

arterial, as doenças cardiovasculares, as doenças reumaticas, as neoplasias. as 

incapacidades e mortes por acidentes e VIOlência ( MINISTERIO DA SAUDE 1987: 

OPS 199:2) 

Dessa maneira. doenças crônicas como o Diabetes Mellitus ( DM) têm-se 

destacado como Importante problema de saúde pública nacional e mundial. O 

Impacto epidermológico que produzem tem se evidenciado pelas crescentes taxas de 

morbidade e mortalidade e. principalmente. pelas incapacidades que provocam 

(MINISTERIO DA SAUDF 1994) 



4 

Segundo as informações obtidas no "'Estudo Multicêntrico sobre a 

Prevalência do Diabetes Mellitus no Brasil (EMPDMB). realizado no período de 

1986 a 1988, verificou-se que 7,6% dos indivíduos entre 30 e 69 anos apresentaram 

DM sendo possível obter um perfil epidemiológico dessa doença na população 

brasileira, confirmando sua importância no cenário da saúde (MINISTERIO DA 

SAÚDE 1986: FRANCO 1988: MALERBI 199L GAMBA 1995). Mais 

recentemente. estimativas indicam uma elevação desse índice ( GIMENO 1996 ). 

O diabetes mellitus e uma síndrome caracterizada por um conjunto de 

sinais e sintomas decorrentes de anormalidades endócnnas e metabólicas que têm 

como elemento fundamental a deficiência. relativa ou absoluta. de secreção de 

insulina pelo pâncreas e1ou uma ação ineficiente desse hormónio nos tecidos-alvo, as 

qums afetam o metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas. O DM e 

reconhecido por um aumento crómco na concentração de glicose sangüínea, a 

hiperglicemia, e demais sintomas dela decorrentes, como a cetose, a poliúria. a 

pohfagia. a polidipsia. alteraçôes no peso e. dependendo da duração. pode estar 

acompanhado por alterações vasculares e neurológicas responsa\ eis pelas 

complicaçôes crônicas do DM O diagnóstico ocorre na presença desses sintomas 

clímcos associados a elevados níveis de glicose sangüinea. sendo definidos, 

atualmente. como parâmetros aceitos para o diagnóstico. valores iguais ou superiores 

a 126 mg;dl no Jejum ou taxas superiores a 200 mgdl, no pós-prandial. O 

dia!!nostico de tolerància a !!iicose diminuída obedece a outros valores (FRANCO 
~ ~ 

1988~ SA 1994~ J\DA 2000d. MINISTf~RIO DA SAÚDE 2U00) 
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Diversas tentativas de classificação do DM têm sido propostas. a 

recomendada pela American Diabetes Association (ADA 2000d), pela Organização 

\1undial de Saúde (WHO 1999) e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD; 

\1INISTERIO DA SAÚDE 2000) estabelece as seguintes categorias clínicas: 

• O diabetes do tipo 1 ( DM 1 ), anteriormente conhecido como dependente de 

insulina, que acomete, mais freqüentemente, crianças e adolescentes e se 

manifesta por uma perda importante da secreção endógena da insulina, em 

conseqüência da destruição imunológica das células beta das Ilhotas de 

Langerhans de indivíduos geneticamente suscetl\ eis a doença: neles. a 

produção de msulina é mínima ou nula. portanto necessitam de insulina 

exógena. Os agentes que possivelmente lesam as ilhotas ainda não são 

muito conhecidos sabe-se, entretanto. que da sua etiologia participam 

fatores genéticos c ambientais, destacando-se o aumento ou diminuição da 

freqüência de certos antígenos de histocompatibilidade ( HLA l. a ação 

patogênica de viroses. respostas imunológicas anormais e auto-Imunidade. 

Freqüentemente. anticorpos contra as células beta ou contra insulina são 

detectados no momento do diagnóstico desse tipo de diabetes Entre os 

fatores ambientais, as viroses são freqüentemente citadas para o 

desenvoh imento do DM, especialmente as relacionadas ao vírus Coxsackie 

1:3, citomegalovírus, da varicela. da rubéola e do sarumpo. Fatores 

socioeconómicos, demográficos. o stress e os fatores dietéticos. tais como o 

consumo do leite de vaca nos primeiros meses de vida, também têm sido 

evidenciados. Esse tipo de diabetes corresponde a 5% do total dos casos de 
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' ' 
DM (GIMENO 1996;WHO 1999; ADA 2000d: MINISTERIO DA SAUDE 

2000). 

• O diabetes do tipo 2 (DM2), ou não dependente de insulina geralmente 

surge na idade adulta e é insidioso. apresentando-se algumas vezes com 

poucos ou sem sinais clínicos da doença e pode ser diagnosticado, 

casualmente, por descompensações clínicas ou, o mais !:,'Tave e tardiamente, 

pelo aparecimento de complicações crônicas. Esse tipo é característico da 

idade adulta, e sua incidência é progressivamente maiOr com o 

envelhecimento. Refere-se a uma condição que não depende 

necessariamente da insulina exógena para a sobrevivência, muito embora a 

secreção desse hormônio não seja suficientemente ativa e, em algumas 

situações, o organismo não é capaz de utilizá-la completamente. O 

tratamento pode ser realizado com dieta e antídiabéticos orais e, em 

algumas circunstâncias clínicas, faz-se necessária à aplicação de insulina 

exogena. Fatores genéticos. como história familiar do DM, e ambientais. 

como a obesidade e o sedentarismo podem estar associados ao 

aparecimento do DM2. Esse tipo corresponde aproximadamente a 90% dos 

casos. 

• O diabetes mellitus gestacional, que é condição transitória durante a 

gravidez e necessita de reclassificação após o parto. 

• Existe. ainda. um grupo de indivíduos que possuí tolerância diminuída à 

glicose (IGT). Tal fato pode representar um estágio da história natural do 
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DM e merece atenção especial, pois, com medidas preventivas, é possível 

prevenir o aparecimento da doença (WHO 1999: ADA 2000d). 

O tratamento do diabetes mellitus consiste em manter a glicemia em 

valores proxtmos ao normal (entre 80 e 110 mg;dl em JeJUm). Para tanto, são 

necessárias medidas individuais que modificam o cotidiano de seus portadores, tais 

como: manutenção de uma dieta adequada, a utilização de antidiabéticos orais eíOu a 

aplicação de injeções subcutâneas diárias de insulina e a prática de exercícios 

tlsicos. Tais atividades, quando realizadas em associação com a verificação da 

glicemia capilar ou a glicosúria rotineiramente pelos pacientes, constituem um 

elenco denommado de automonitorização, prática essa essencial para o autocuidado 

e fundamental para o controle da glicemia dentro dos parâmetros de normalidade. 

Essa prática estimula uma maior aderência ao tratamento clínico e contribui para a 

prevenção das complicações crônicas, micro, macroangiopatia e neuropatia 

diabética. desencadeadas pelo mau controle metabólico e que são manifestadas pela: 

retmopatia. nefropatia, vasculopatia e neuropatia periférica e autonômica 

( MINISTERIO DA SAUDE 1994: 1996: ADA 1999a: 2000a l 

Corroborando esse pressuposto, um estudo epidemiológico prospectivo 

denominado f)fA.HFJr:.\' ( 'ONIJUH A.NIJ CO,\IFUCA. JJO.\',\' IRIA. r - f)CCT-

( 1993 ), que envolveu 1441 indivíduos com DM 1, acompanhados por um período de 

dez anos, evidenciou a importância da prevenção das complicações crônicas pela 

manutenção da glicemia proxima aos valores normais. Ou seja, o tratamento 

realizado por meio de um controle intensivo possibilitou uma desaceleração da 

progressão dos sinais das complicações crônicas, quando comparado ao grupo que 
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realizava o tratamento convencional. Na comparação entre os E,rrupos. houve uma 

difert'nça de risco de 60% para o desenvolvimento das complicações crônicas 

decorrentes do DM (DCCT 1993: EASTMAN e col. 1993: ORCHARD !994; 

DAMASCENO 1997: KLEIN e KLEIN I 998). 

Recentemente. outros estudos com essa abordagem foram realizados para 

o tipo DM2. O maior estudo é o United Kingdom Prospective Diabetes Study -

UKPDS, que acompanhou 5102 pacientes, no período entre 1977 e 1991. e que teve 

por objetivo avaliar as vantagens do controle intensivo. ou seJa, manter o nível da 

giicose plasmat1ca em JeJum menor que 6.0 mmoL i t 108 mg. dl) e o controle 

terapêutico da hipertensão artenal para a prevenção das complicações 

cardiovasculares e microvasculares. Os resultados do UKPDS apontaram uma 

redução de 25° o no nsco de desenvolver complicações m1crocirculatorias. Houve 

uma redução significativa dos óbitos. dos acidentes vasculares cerebrais e da perda 

de visão por essa causa. quando comparados com o grupo controle que não realizou 

o controle mtensi\ o ( UKPDS 1998: ADA 2000c ). 

Diante do exposto. é notório reconhecer a 1mportància do controle 

g!Jcêmico. dentro dos parámetros de normalidade. alcançado com a efetiva 

part1c1pação do md1v1duo no tratamento. Essa participação depende necessanamente 

da maneira de educar. da relação entre cliente e profissional. entre outros fatores. do 

grau de conhecimento da doença e suas complicações. do acesso aos sef\ iços de 

saude e ao matenal bás1co para o tratamento tais como alimentação apropriada, 

medicamentos. senngas. agulhas. glicosunetros. fitas reagentes e comportamento 

postttvo frente ú doença A abordagem educativa problemat1zadora. dialógica. 



9 

baseada na realidade e nas necessidades dos indivíduos. pode contribuir para a 

participação no tratamento e a implementação de um cuidado inte!:,rral. As inovações 

na forma de cuidar estimulam a aderência ao tratamento clínico uma vez que 

possibilitam a reflexão, a mudança de alguns hábitos. a aqUisição de habilidades. 

conhecimentos e um comportamento positivo para a prática do autocontrole. A 

participação nas associações, colómas de férias, cursos. centros especializados. 

!:,>Tupos terapêuticos. reforça consideravelmente esse aspecto A educação em saude 

deve ser uma prática regular dos profissionais de saúde que atuam com pessoas com 

dtagnósttco de DM (FREIRt:: 1982. BAPTISTA 1992: GONZALEZ 1993: FRANCO 

1994. ADA 1995: MINISTÉRIO DA SAÚDE 1996: GA~1BA 1998b: DONATO 

2000). 

E importante destacar que a evolução crônica. o diagnóstico tardio da 

doença, a falta de acesso aos serv1ços de saúde e de informações básicas sobre o 

tratamento, a não-aderência ao tratamento. entre outros fatores, determinam elevados 

índ1ces de gltcemta que. assoc1ados a fatores genéticos e Influências ambientais 

t[l\ orecem o aparecuncnto das complicações crônicas no dtabetes mellitus as quats. 

na maioria das ve~:es, provocam incapacidades irreversíveis e limitam a vida de seus 

portadores. 
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As complicações crômcas podem ser classJtícadas em: mtcroangiopattas. 

macroang10patias (micro e macrocirculatórias) e neuropatias ( YOUNG 1987; 

EDMONDS e col. 1986: MACLEOD e co! 1996: SHAW 1996b). As 

mtcroang10patias são representadas principalmente por retínopatia e nefropatia. cuja 

característica é o espessamento da membrana basal dos capilares sangüíneos. A 

macroang10patia acomete. principalmente, os territórios coronariano. cerebral e das 

extremidades infenores. mas pode ocorrer em qualquer outra área de ctrculaçào 

distai do organismo. As manifestações da macroang10patia diabética são as 

cardiopauas tsquemicas (angina, infàrto do miocárdiO, doença coronária de pequenos 

vasos. msuficiencia cardíaca, arritmtas, morte súbita), a doença cerebrovascular e a 

doença \ ascular penférica (que pode ocasionar claudicação intermitente, gangrena 

seca. ulceras ísquemicas crônicas e as amputações). Em associação com o 

emelhec1mento. a htpertensão anenaL a obesidade. a dis1Ip1demia. o sedentansmo e 

o tabagtsmo. o DM é um dos mats Importantes fàtores de fisco identificados para a 

doença ateroscleróttca: asstm. o fisco de morte por doença tsquemica do coração 

entre pessoas com dtabetes é o dobro do referente a população não diabéttca (L ESSA 

1982. 198h. 1988. MINISTtRIO DA SAÚDE 1996: SHA W 1996a, WEITZ e co! 

1996: ADA 2000b) 

l ntre as seqüelas ocastonadas pelas compltcações decorrentes do D\1 

mal controlado podem ser cttadas: 
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• a cegueira, pois os sujeitos com DM apresentam probabilidade seis vezes 

maior de se tornarem cegos do que os não diabéticos: a retinopatia diabética 

é responsável por 9% do total de casos de cegueira entre adultos: 

• a insuficiência renal terminal, pois está presente em 35% do total de casos 

dessa patologia: 

• as amputações de extremidades inferiores, pois aproximadamente a metade 

delas ocorre em pessoas com diabetes ( HARRIS 1995: REIBER e col.1995: 

NIH 1995: ADA 1997, 1999c, 2000d). 

Destacam-se, portanto, seqüelas que incapacitam os indivíduos com DM 

e limitam a sua qualidade de vida, determinando um grande ônus social. 

Um dos fatores fundamentais, relatados pela literatura, para o 

desencadeamento das amputações em extremidades inferiores tem sido as ulcerações 

neuroisquêmicas. Para apontar a magnitude do problema, o Natwnal Hospllal 

Dtscharge .\'urvc.T ( NHDS L baseado nos dados levantados no período de 1983 a 

1990, indicou que 6% das hospitalizações nos Estados Lnidos da América (EUA) 

ocorreram por ulcerações em extremidades inferiores. provocadas por DM. 

Baseando-se em estudos desenvolvidos nos distritos dos ELA, a taxa de incidência 

anual de feridas nos pés de pacientes com diabetes foi da ordem de 2 a 3% e a 

prevalência esteve entre 4 a I 0% (NIH 1995) A hospitalização de pacientes com 

diabetes para o tratamento de úlceras crônicas foi 59% maJOr. quando comparada a 

de pessoas com diabetes sem feridas. Estudos epidemiológicos sugerem que a 
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ulceração dos pés precede, aproximadamente, 85% das amputações de extremidades 

inferiores entre pessoas com diabetes (NIH 1995: ADA I999b,c ). 

Na Inglaterra. os dados não são muito diferentes. as ulcerações nos pés 

lideram as causas de admissões hospitalares de pacientes com diabetes. A 

prevalência de úlceras crônicas de extremidades inferiores entre pacientes com 

diabetes em 1991, foi de 51%, em Oxford, e 7,4% em Poole. Cm estudo de coorte, em 

Manchester, envolvendo 469 pacientes com DM que não tmham história prévia de 

ulceração, revelou uma incidência. em quatro anos, de I 0.2°'Ó de lesões ulcerativas 

nos pés ( SHA W 1996a ). 

É fundamental reconhecer que as infecções em extremidades Inferiores 

decorrentes. na grande maioria. de úlceras crônicas, são as mais importantes causas 

de hospitalização, morbidade. mortalidade e precursoras das amputações de 

membros inferiores entre pacientes com diabetes (PECO RARO e co!. 1990b: 

AHRONl 1991: BIRKE e col. 1994~ NIH 1995). 

Entre as complicações crômcas do DM. algumas das mais graves e 

freqüentes são as lesões ulceratJvas em extremidades tnferiores. O que tem sido 

denommado "pé diabéttco" é uma gama de lesões ulcerativas. com alto grau de 

contammaçào bactcnana dos tecidos superficiais c profundos. causadas pela 

neuropatia periférica c agravadas pelas alterações circulatórias decorrentes da 

macroang10patta (Y0lJN<1 IY87. EDMONDS c col 1996~ SHAW J996b~ 

MINISTFRIO DA SALJDF J 999 L Constitut-se em uma smdromc clínica cujos 

componentes básicos são a ang10patia e. ou a neuropatia pcnférica e alterações da 
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b10mecànica. A angiopatia gera diminuição do aporte sangürneo levando à redução 

do fornecimento de oxigênio e nutrientes e a alterações na resposta inflamatória. na 

atuação das defesas imunológicas e do processo cicatncial. A neuropaua tanto 

contribui para esses fatores como causa a perda da sensibilidade a estímulos 

dolorosos. tácteis e térmicos. além de distúrbios motores, preJudicando a 

b10mecànica. predispondo o individuo a traumatismos nos pes e pernas. 

Em fevereiro de 1988, durante a ( 'onferencw de :':un A momo. Texas. 

EUA. definiu-se a neuropatia diabética ou polineuropatia sensitiva motora distai 

:-;1metnca como um disturbio neurológico demonstrán~l clinicamente. ou por 

rnetodos diagnosticos. que ocorre em pacientes com diabetes mellitus sem outras 

causas de ncuropatia e que inclui manifestações somáticas e:ou autonômicas do 

sistema nervoso penférico (DIABETES 1988). A neuropatia diabética é a 

complicação mais freqüente e precoce do diabetes, podendo atingir, após longa 

duração da doença, cerca de 80 a I 00% dos pacientes. Sua prevalência varia de 

acordo com critenos diagnósticos múltiplos. com sensibilidade vanada. bem como a 

falta de padrontzação completa dos mesmos Essas mamfestações podem ser 

ddectadas por sinais e sintomas clínicos. exame neurológico específico (incluindo 

pesquisa sensorial- dolorosa, motora e de reflexos), estudos eletrodiagnósticos, testes 

-,ensonais quantitativos I sens1bi I idade vibratória ( diapasão-128 HZ:bioestes1ômetro ). 

term1ca e protetora (monotllamento de Semmes-Weisntein 5.07. o qual determina 

1 r Jgr de pressão) I e avaliação da função autonômica. Os metodos eletrofísiológicos 

:-;ào os ma1s scnsi\ eis para o diagnóstico da ncuropatia ( CO"i\"NOR 1986: DIABETES 

I Y88. EDMONDS 1996: MINISTÉRIO DA SAÚDE 1997) 
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Numerosos estudos tem demonstrado a associação entre diabetes 

mellitus e doença arterial periférica (GORDON 1972; STOUT 1990; WEITZ e col 

1996) As lesões dos ramos arteriais periféricos ocorrem em cerca de 45% dos 

mdivíduos com htstória de aproximadamente I O a 20 anos de DM ( NIH 1995; 

VILASENENOR 1996 ). As pessoas com diabetes têm sete vezes a chance de sofrer 

uma amputação de extremidade mferior, por obstrução arterial peritenca, quando 

comparadas às pessoas sem diabetes (HUGHSON 1978: JONASON 1985: WEITZ e 

col 1996 ). Em um estudo realizado em Minnesota. EUA. no período de 1970 a 1987, 

aproximadamente 25°1o dos pacientes com diabetes foram submetidos a cirurgia de 

revasculanzação de extremidade mterior (FARKOUH 1994 ). Isso vem mudando 

graças à educação em saúde, melhor aderência ao tratamento clínico e controle 

metabólico das pessoas com DM, por metO da uttlização de insulina. 

htpogltcemJantes orais, dietas adequadas e a prática da automonitorização. 

A doença vascular lesa as artérias de grande. médio e pequeno calibre. e 

esta relac10nada. além da duração da doença. a tdade. fatores genéticos. ambientais. 

hipertensão artenaL fumo. disltpidemm c controle do diabetes 1 ;-..JIH 1995: 

VILASENENOR 1996: WFITZ e col 1996) A doença artenal periférica no diabetes 

caractenza-se pela aterosclerose decorrente de um processo degenerativo que afeta 

os grandes vasos por acúmulo de gordura na parede dos mesmos. levando à 

obstrução progressiva. As alterações clínicas estão relacionadas co1n fenômenos do 

tipo mecàmco e hemodmàm1co c que se traduzem em Isquem1a. No DM a doença 

artenal. frcqúentcmente. envolve a área distai das extremtdades mfenores e e 

observada a presença da calcificação da camada média da artéria, o que pode gerar 
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alguns problemas quando testes não invasivos são utilizados. O critério de isquemia 

crônica do membro mferior tem sido definido da seguinte maneira: claudicação 

intermitente, dor ao repouso e que necessita de analgesia. pulsos pediosos e tibial 

posterior geralmente diminuídos ou ausentes à palpação. palidez a elevação das 

pernas, rubor postura!. pés frios e com coloração arroxeada. ausência de pêlos, 

alterações do crescimento ungueaL índice tornozelo;braço- Doppler arterial menor 

ou Igual a 0,5 e pressão sistólica digital menor ou Igual a 20 mg (CAMEJO 1996: 

WEITZ 1996; CONNOR 1986; EDMONDS 1996: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

1997) Tanto para pessoas com diabetes. como não. esse cnterio comprovado é uma 

ameaça seria para a extremidade ou parte dela. pois define a evolução da terapêutica 

clínica ou cirúrgica adotada. Essa avaliação deve ser realizada por exame vascular 

criterioso e exames especJticos tais como índice tornozelo-braço, ultra-som duplex. 

avaliação durante o exercício físico, pressão digitaL determmação da velocidade do 

fluxo arterial e pela arteriogratia que delineia a anatomia dos grandes vasos dos 

membros mferiores Se a obstrução do vaso progride. a Isquemia se instala. o 

membro alctado pode perder sua capacidade funcionaL nesse caso. os membros 

mferiores são mats afetados Não é raro identificar tais alterações na coloração 

cutânea, resultado de uma \ asod!latação no leito vascular da pele. por ação de 

metabólitos vasoat1vos produzidos pela Isquemia. A medida que esta se agrava. pode 

desencadear alterações importantes como as úlceras cutâneas. que podem provocar 

lesões Irreversíveis pdo retardo ou mterrupção do processo de cicatnzação A 

evolução natural da doença pode ser a gangrena do pe e o tratamento viáveL multas 

\ezes, é a amputação. procedimento que leva pessoas com diagnóstico de diabetes a 

um quadro de mutilação física. psíquica e social (FARIS 1982. GARCIA e col1 ·6: 
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VILASENENOR 1996; ADA 1999 b, c; ZA V ALA e BRA VER 2000), (QUADRO 1: 

ANFXO 1). 

1.4 Amputações :\ãoTraumáticas de Extremidades Inferiores 

Decorrentes do Diabetes l\1ellitus !\'tal Controlado 

As amputações em extremidades inferiores (AE(), decorrentes do mau 

controle metabólico no diabetes mellitus, têm aumentado consideravelmente e se 

revelado como um Importante problema de Saúde Publica ! :V11NISTERIO DE 

SAUDE !996) 

Nos Estados lJnidos. a prevalência de amputações. em 1995. foi da 

ordem de I 0° o, entre pessoas com diabetes. e de 2.6° o. nos não d1abeticos. A 

incidência de amputações em pac1entes com diabetes é da ordem de OA a 0.8% por 

ano. Aproximadamente 5-l 000 amputações não traumaticas pelo DM foram 

nottfícadas em registros hospitalares amencanos. no penodo de 1989 a 1992 

( REIBER e co I. 1992) Fntre os pacientes que foram submetidos às amputações de 

extremidades mfenores. 9 a 20°o tiveram uma segunda amputação em doze meses e 

8 a 51 ° o passaram por urna nova amputação após cmco anos Baseando-se no 

~HDS. a mortalidade penoperatoria, entre os pacientes com DM que tiveram 

amputações no penodo de 1989 a 1992. foi de 5,8% Lstudos de segutmento 

estimam coefiCientes de mortalidade entre 39 e 68°'o. para esse grupo ( PECORARO 

1990a; AIIRONI 1941. NIH 1495. LEA 1995; ZA VALA e BRA VER 2000! 
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Em um estudo realizado no Rio de Janeiro. Brasil, sobre causas de 

ampntações, a situação não foi muito diferente. a taxa de incidência de amputação 

por DM foi de 180,6 por I 00.000 diabéticos. no penodo de I 990 a 1996, 

representando a sua segunda maior causa (32.7%). A probabilidade de amputação no 

DM foi treze vezes maior quando comparada à da população sem diabetes. Spichler 

e colaboradores ( 1998) apontaram que os indivíduos submetidos à amputação de 

extremidades inferiores apresentaram uma taxa de sobrevivência de 54,9% para os 

homens e de 55.9% para as mulheres, em 36 meses de acompanhamento. A taxa de 

letalidade foi de 25°/ó para o sexo masculino e 29.6°/o para o feminino. também nesse 

penodo :\ media de idade. no momento da amputação. foi de 60.8 anos (desvio 

padrão Igual a 15.8 anos) para os homens e de 66,2 anos ( 14,6 anos) para as 

mulheres. 

No mesmo estudo. os autores apontam que uma substancial proporção 

dessas cirurgias poderia ser prevenida por provisão de cuidados apropriados de 

saude. diagnostico precoce e tratamento adequado. Hà evidências. em estudos 

Jongltudmais. de reduções entre 44°o e 85% das amputações e de 50° o das gangrenas 

quando são implementadas ações preventivas de cuidados com os pés. realização de 

curativos especializados e adequação de calçados especiais com programas 

especifícos de educação em saúde ( SPICHLER I 984: SPICHLER e co! I 997: I 998: 

PF::CORARO I 9(.)0a: i\HRONI I 99 I; SHA W I 996; BOUL TON I 998: ADLER e col 

Jqqq_ \10SS e col Jt)CN) 

< )s t~1tores de nsco conhecidos para as amputações em pessoas com 

diabetes são. entre outros. a longa duração da doença, a hiperglicemia prolongada. a 
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dislipidem1a, os hábitos de fumar e ingerir bebida alcoólica. a presença da neuropatia 

e da doença vascular periféricas. de lesões ulcerativas prévias que podem ter sido 

causadas pelo uso inadequado de calçados. corte incorreto das unhas. contusões e-ou 

por infecções mal controladas. Esse risco, em alguns estudos, foi maior no sexo 

masculino. na raça negra, para os indivíduos maiores de sessenta anos. com maior 

duração da doença, fumantes, que apresentaram hipertensão arterial mal controlada e 

que não tinham conhecimentos da doença e de seu controle, ou seja, que não 

participaram de nenhum processo de educação em saúde ( REIBER e co!. 1992; LEA 

1995. ADLER e col 1999; MOSS e col 1999) 

As úlceras nas pernas e pés também tem sido ev1denc1adas como 

Importantes fatores de risco para as amputações de membros inferiores ( MMII), em 

função do retardo no processo cicatricial. Aproximadamente 14 a 24% dos pacientes 

com diabetes e feridas crônicas. nos EUA, foram submetidos á amputação (ADA 

1999b) 

As açôes de educação em saúde na arca. por me1o de atendimentos e 

consultas de enfermagem. grupos educativos. visitas domiciliares e programas de 

onentação sobre o DM e suas complicaçôes tem se ident1 ficado como uma atitude 

que contnbui para melhor aderência ao tratamento clímco e. conseqüentemente. 

como uma ação de prevenção contra o aparecimento das complicações crônicas, em 

especiaL os problemas nas pernas c nos pés (AHRONI 1993. CHADOCK 1996). 
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A particularidade especifica desses fatores dt! nsco, bem como das 

possíveis medidas de prevenção e intervenção. constitui o principal objeto de 

trabalho da autora e fundamenta o objetivo desta mvesttgaçào. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A atuação na prov1são de cuidados especiais e educação em saúde para a 

prevenção, controle. tratamento e reabilitação de pessoas com DM, em especial o 

tratamento de lesões neur01squêm1cas de extremidades mfenores. decorrentes das 

alterações metabólicas, tem s1do o objeto de trabalho da autora. Essa atuação vem se 

realizando há aproximadamente 16 anos nos Programas de Prevenção Tratamento e 

Controle do DM (PPTCD\1). na rede publica de serv1ços Jç saude. nas Assocmções 

de Diabetes. nos ambulatonos especializados. mclus1ve de enfermagem. no ensino e 

na pesqUisa e resulta em um grande interesse em investigar fàtores que possam 

mterferir na assoc1açào entre dtabetes mellitus e amputações de extremidades 

mferiores (AEI). 

Acredita-se que a grande maioria dessas amputações podena ser evitada 

se houvesse um preparo rmmmo. nos ser\ 1ços de saude. Independente do nl\ el de 

complexidade ass1stenc1al. A prevenção. o diagnostico e tratamento precoce da 

doença. a prO\Isão de cu1dados especm1s. de técmcas e matenais para o autocontrole. 

bem como a mtervenção precoce no tratamento e reab1htação das comphcações, 

podem efetivamente mudar o curso que determma a ocorrêncm da incapacidade 

fístca. emociOnal e soem! desencadeada pela referida c1rurg1a ( IIERMAN e 

EASTMAN 199X l 

A pre\ enção das amputaçôes decorrentes do mau controle do diabetes 

mellitus tem s1do dcscnta por mUJtos autores como uma pratica que requer mcu1a 



21 

~omplexidade técnica. A consistente implementação de ações de educação em saúde. 

de promoção do autocontrole. com programas para a detecção dos pés em risco. 

resultou em um stgnificattva diminuição da freqüência desse agravo entre os 

Indivíduos com esse diagnóstico ( CONNOR e col 1987: PECCORARO e col 1990a: 

AHRONI 1993: ADA 1999a,c: RIVERA 1998, SPICHLER 1998: MOSS e col 1999). 

A análise do componamento de algumas variáveis sociais. demográficas. 

clímcas. do acesso aos serviços de saúde e das informações de educação em saúde no 

diabetes. pode contribuir para a identificação das características peculiares do grupo 

risco. O reconhecimento de provaveis associações entre os tàtores de risco e a 

l)corrêncta das amputações não traumáticas por DM. ou. as possíveis dtferenças de 

exposição a esses tàtores, permite recomendar medidas de prevenção e controle 

dessa complicação na população em estudo (LILIENFELD e LILIENFELD 1980: 

SCHLESSELMAN 1982: MANN 1983: ROTHMAN 1986. ROUQUA YROL e co! 

1994 ). 
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3 HIPÓTESE 

A mator escolaridade. ter uma ocupação. ser branco, controlar a 

glicemia. não ter hipertensão arterial, ter sido avaliado e não apresentar a 

polmeuropatia simétrica distai e a vasculopatia penférica. identificadas por meio da 

detecção da sensação protetora e da palpação de pulsos periféricos. além da ausência 

de lesões ulcerativas prévias, dos hábitos de fumar. de ingerir bebida alcoólica e de 

ter s1do onentado sobre o DM. a prevenção e cwdados com os pes. por meio de 

consultas médicas. de enfermagem. grupos educa ti\ os ou atendimentos específicos 

no ano anterior. podem constituir tàtores de proteção significativos em relação às 

amputações de extremidades inferiores (AEI) decorrentes do diabetes mellitus. 



4 OBJETIVO 

Esta investigação tem por objetivo identifícar alguns dos pnnc1pats 

fatores de risco ou de proteção associados às amputações de uma ou mais 

extremidades inferiores entre pessoas previamente diagnosticadas com diabetes 

mellítus. 
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5 :\IETODOLOGIA 

5.1 Delineamento do Estudo 

Este é um estudo epidemiológico do tipo caso-controle (LILIENFELD e 

LILIENFELD 1980: SCHLESSELMAN 1982: ;-.1ANN e col 1983: ROTHMAN 

1986: ROUQUA YROL 1994 ). 

5.2 Definição de Caso 

Considerou-se ~ a pessoa com dtagnóstlco de DM2 e que foi 

submetida á cirurgta de amputação de extremidades mferiores. como dedo(s), pe, 

perna (uni ou bilateral), realizada em algum serviço de saude do Município de São 

Paulo. durante o periodo de março de 1991 a setembro de 2000. 

A presença da doença era informada no regtstro do dmgnóstrco, no 

prontuáno do paciente. pela confirmação clínica e ou laboratorial realizada em um 

penodo antenor à amputação e não no momento da ctrurgta. Inictalmente. para a 

seleção dos casos, foram utrhzadas as informações dos atendrmentos dos pacientes 

registradas nos prontuários pertencentes aos Centros de Saúde. ambulatórios de 

especialidades ( endocnnologra, \ ascular, ortopedia. dermatologia, genatna) de 

Hospitars Cierars e do Centro de Assistência e Educação em Enfermagem -



25 

CAENF·, órgão do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São 

Paulo. Esse serviço atende pacientes com diabetes mellitus e que apresentam feridas 

crônicas e/OU amputações decorrentes dessa doença. Em função da bmxa freqüência 

de casos encontrados, que preenchessem os critérios de inclusão no estudo, foram 

ainda investigadas as cirurgias de amputações de extremidades inferiores por DM 

realizadas em um Hospital Escola, no período de 1996 a 2000. Esses casos foram 

identificados pelos registros de cirurgias do centro cirurgico e departamento de 

informações em saúde da referida instituição. 

Vale ressaltar que caso f01 considerado o paciente e não o procedimento 

cirurgico relacionado ao estudo. Para os indivíduos que apresentaram mais de uma 

amputação, os dados considerados foram referentes ao primeiro procedimento 

cirurgico Dessa maneira, foram selecionados para o estudo 117 casos. 

5.3 Definição de Controle 

Os controles foram constituídos por pessoas com diagnóstico de DM2 e 

que não foram submetidas a nenhum procedimento cirúrgico relacionado a 

amputação de extremidades mfenores. Destaca-se que os controles frequentavam o 

mesmo serviço e penodo dos casos e o faziam para o acompanhamento da evolução 

da doença ou tratamento da ferida. Foram emparelhados aos casos segundo sexo. 

Esse ser. IÇO tem por linahdadc prestar ass1sténC1a s1stemat11ada de enfermagem c educação em saudc a grupos 
cspcctlicos Os pacientes silo cncammhados pela rede de scn 1ços publ1cos de saudc centros de saudc. Centro c 
:\ssoctações de dtabetcs. <.:ltmcas c1rurgtcas c \ ascularcs. centros de rcabtlttação c umdadcs de cmcrgénc1a 
Apresentam heterogeneidade quanto a rcg1onal11ação do cu1dado c protocolo de atcndtmcnto Os pact,· ··~s 

comparecem atl ser. IÇO para a rcal11ação de consulta de enfermagem. l:uratl\ os c educação em saudc 
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1dade e duração da doença. Sob essas condições. foram seleciOnados dois controles 

para cada caso, ou seja. 234 controles. 

5.4 Critérios de Inclusão e Exclusão na População de Estudo 

Foram considerados elegive1s para o estudo os indivíduos com 

diagnóstico anterior de DM2 e que a priori obedecessem aos critérios de definição 

dos casos e controles. Foram exclUJdos os indivíduos que obtiveram o diagnóstico de 

DM apenas no momento da mtemação. por razão da c1rurg1a de amputação. Os 

prontuànos CUJa acuràcia das mformações fosse quesllonavel fizeram com que os 

suJeitos não fossem elegíveis para o estudo. 

Os pac1entes que apresentaram feridas de extremtdades mteriores de 

importante gravidade e que pudessem necessitar de amputação em qualquer 

momento multo próx1mo ao penodo do le\antamento de dados. não foram mcluídos 

corno controles. 

5.5 Variáveis de Emparelhamento 

Reconhecendo a 1mportàncm como possíveis fatores de confusão, foram 

consideradas as segumtes \ anave1s para o emparelhamento 

../ Sexo 

../ Idade 



./ Duração da doença 

Em relação à vanável idade. procurou-se constitutr pares CUJa diferença 

etana entre casos e controles não fosse superíor a cmco anos completos. Quanto à 

duração da doença, o período considerado para os casos foi o correspondente à data 

do dmgnosnco até o momento da ctrurgta e. para os controles. da data do diagnósttco 

cltmco ate a da coleta dos dados. A duração da doença entre casos e seus respectivos 

controles não apresentou diferença superior a cinco anos. 

5.6 Seleção e Cate~orização das \' ariáveis 

< )s possíveis fatores prognósttcos para amputações. ou seJa. as vanàvets 

mdependentes. toram classtfícados em quatro tipos. para a anàhse dos dados: 

./ as características sociodemográficas: 

,; as características referentes aos hábitos de vida: 

./ as características clínicas: 

./ características relativas ao acesso aos sen·iços de saúde, de 

informações de educação em saúde em diabetes: 
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Na análise foram adotadas duas etapas: a descritiva, para o 

reconhecimento das características gerais do grupo em estudo. e a analítica, em que 

se estimaram associações entre a variável dependente -amputação- e as demais. 

5.6.1 Variáveis sociodemográficas 

a) naturalidade: considerou-se o país e o estado de nascimento: 

b) escolaridade: micialmente os dados foram coletados respeitando a 

c!ass1tícação do Censo Demográfico. apresentada pelo IBGE. ou seja, indivíduos 

sem escolaridade ou analtàbetos e aqueles que tivessem cursado o primeiro, segundo 

ou terceiro grau (incompleto ou completo). Para a análise. a \ariável foi categorizada 

em: indivíduos sem instrução ou analtàbetos, com um a sete anos de estudo e com 

oito e mais anos de estudo: 

c) cor: foram uttlizados os critérios do Instituto Brasileiro de Geo61fafía e 

Estat1stica (FUNDAÇÃO IBUE 1997): branca, negra, amarela e parda. Em função da 

ba1xa freqüência encontrada em algumas categorias. optou-se por agrupá-la em 

brancos e não brancos: 

d) ocupação: essa variável foi classificada adotando os conceitos de 

"População Economicamente Ativa ·~ PEA ", na qual se inserem todas as pessoas que 

partiCipam de uma forma ou de outra na produção de bens e serviços (Fundação 

IBGE 2001) tais como técnico-cienttfícos, administrati\OS. comércio, serv1ços. 

industna e a .. População Não Economicamente Ativa -'\;ÀO PEA-" como uj 
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aposentados, desempregados e as trabalhadoras do lar. Há clareza na discriminação 

expressa das trabalhadoras do lar e aposentados, pois essas pessoas desenvolvem ou 

desenvolveram atividades laborais. Todavia, para efeito de análise, essa divisão 

facilita o processo em função da distribuição dessas variáveis\ BRUSCHINI 1986 ). É 

importante destacar que essas informações foram referentes ao momento da 

matrícula dos pacientes nos Serviços de Saúde. Esses dados são renovados 

periodicamente pelos protocolos específicos, pois estão relacionados a pro~rramas de 

geriatria, em que a ocupação é um atributo investigado. 

5.6.2 Variáveis relacionadas aos hábitos de vida 

As vanáveis relacionadas aos hábitos de vida e de mteresse para o estudo 

são as descritas na literatura e caracterizadas como importantes fàtores de risco para 

o aparecimento das úlceras neuroisquemicas e:ou amputaçôes. Essas variáveis 

foram: os hábitos de fumar e de ingerir bebidas alcoólicas no presente ou no 

passado, relacionando a quantidade e a duração dos mesmos. Esses Itens foram 

contírmados com mfonnaçôes diretas dos pacientes ou dos familiares e com outros 

registros protocolares especi fie os Apesar de essas \a na\ eis Já se destacarem na 

literatura como importantes determmantes do risco de amputação, aqui merecem 

destaque, visto que em muitas anamneses e protocolos clínicos não hú nenhum tipo 

de mformação a respeito Isso permite aventar a hipótese de que muitos profissionais 

não estão considerando adequadamente esses habitos, portanto não esttmulam os 

pacientes a participarem de programas específicos que atuem na prevenção e no 
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tratamento desses hábitos nocivos à saúde. (LA VER Y e co!. 1998: RIVERA 1998, 

V AN G ILS e col. 1999 ). Essas vanáveis foram codificadas em: 

a) Tabagismo 

-/ nunca 

-/ fumante (foi considerado aquele indivíduo que fumava no passado e 

continua fumando no presente) 

-/ ex-fumante 

a I) quantidade de cigarros por dia 

a. I. I. No presente a.1.1. No passado 

../ \lào se aplica ../ \lào se aplica 

../ 1 a 20 -/ 1 a 20 

-/ 21 e mais ./ 21 e mais 
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b) consumo de bebidas alcoólicas- etilismo 

./ não bebe~ nunca 

./ bebe ·~ etilista 

./ bebia no passado ex-etilista 

Para estabelecer o critério de consumo de bebidas alcoólicas, considerou

se o mdiv1duo que bebe aquele que consome. d1anamente. rna1s do que três doses de 

dt:st!lados ou o equivalente a três copos de fermentados. F oram considerados 

mdi\ 1duos que não bebem aqueles que consomem um copo de fermentado ou uma 

dose de destilado socialmente. ou seja, esporadicamente. 

5.6.3 Variáveis clínicas 

As variáveis clínicas de maior relevància. adotadas no estudo. foram 

1dent1 fícadas por meio do referencial teórico de outros pesquisadores e experiência 

de atuação na área (LA VER Y c co!. 1998; RIVERA 1998; ADLER e co!. 1999) 

a) presem;a da hipertensão arterial. bem como seu tratamento 

Lstabeleceu-sc como cntério de idenutícação a presença de hipertensão 

artenaL com criterios médicos definidos pelo 111 Consenso Brasileiro de Hipertensão 

Artcnal (SBH \998). sendo a pressão arterial sistólica mawr que 130 mmHg e a 



diastolica maiOr que 85 mmHg. O tratamento aqui identificado foi o relativo à 

prescrição medicamentosa para o controle da pressão arterial (UKPDS 1998: 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 1999:2000). 

A variável presença de hipertensão arterial (HA) foi categorizada da 

seguinte maneira: 

./ Não tem HA 

./ Tem HA e trata 

./ Tem HA e não trata 

b) tipo de tratamento do diabetes 

Os tipos de tratamento considerados foram os determinados pela Divisão 

Nacional de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde e do Consenso Brasileiro de 

Conceitos c Condutas para o Diabetes Mellitus ( WHO 1999: MINISTÉRIO DA 

SAUDE 2000) e classificados em: 

./ dietoterapia exclusiva: 

./ dietoterapia em associação com antidiabét1cos orais ou insulina: 

./ exclusivamente antidiabéticos orais ou insulinoterapia: 

../ o tipo combinado, quando utilizava antidiabéticos orais e 

insulinoterapia, associados ou não à realização da dieta. 
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Essa variável será apresentada apenas descritivamente. para a análise da 

possível associação com as amputações por DM; sendo então transformada em 

variável dicotômica, tratamento do DM, ou seja: 

-/ sim, quando havia um ou mais de um tipo de tratamento realizado 

(dieta, antidiabéticos orais e/ou insulina): 

-/ não, quando não realizava qualquer tipo de tratamento. apesar do 

diagnóstico do DM. 

c) o nível glicêmico 

O controle glicêmico tem sido realizado por meio de testes de análise 

clínica, tais como glicemia de jejum, glicemia pós prandial, glicosúria e 

hemoglobina glicosilada. Os valores considerados toleráveis para um bom controle 

metabólico são: 

I. glicemia plasmática venosa de jejum menor que 11 O mg;dL 

2. glicemia plasmática venosa pós prandial (2 horas) menor que 140 

mg/dl: 

3. glicemia capilar menor que 120 mg;dl em JeJum ou pré-prandiaL 
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-+ glicosúria negauva: 

5. hemoglobina ghcosilada ( HbA I c), uma glicoproteína, ou seja. e 

resultado da reação entre a glicose plasmatica e a hemoglobma. que 

mdíca o grau de controle dos ultimos dois ou três meses 

aproximadamente. E uma das melhores medidas para a\·aliação do 

controle metabólico e os valores deseJáveis devem estar no limite 

superior do método, em geral, menores que 6% (MINISTERIO DA 

SAÚDE 1997. ADA 2000d: MINISTÉRIO DA SAÚDE 2000). 

A analise da hemoglobina g!Jcosilada tena sido a melhor manetra de 

analisar o grau de controle do DM. porem. mfelizmente. esses \alores não foram 

encontrados na maiOr parte da população mvesttgada e. quando presentes. apenas 

extsttam para os controles. Portanto, o controle ghcêmtco foi avaliado pela últtma 

gltcemta plasmatJca de JeJum ou gltcemta capilar prevm a coleta de dados Foram 

exclutdos os dados de ghcemta que precederam a ctrurg1a de amputação para os 

casos. optando-se por ut!ltzar o dado referente ao penodo anterior à mstalação do 

problema que pode ter desencadeado tal procedimento. Algumas vezes. esses dados 

foram confirmados por mformações relattvas ao autocontrole ou diários de 

momtonzação As categonas da glicemia (mgldl) são 

150 

./ 150 .200 
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As variáveis dicotômicas são apresentadas a seguir: 

d) automonitorização, técnica fundamental para avaliar o grau de 

orientação e aderência clínica. também foi investigada. Foi considerada 

.. automonitorização" a realização de testes de glicemia capilar ou glicosuria feitos no 

domicilio ou em Associações e Centros de Diabetes. com uma freqüência superior 

ao estabelecido nos retornos, em consultas agendadas. além de outras medidas que 

visam intensificar o controle metabólico e reconhecer sinais e sintomas de 

complicações agudas e crônicas do DM. Muitas dessas informações também não 

estavam preenchidas nos prontuários clínicos: para tanto. as agendas de 

automomtonzação e os protocolos específicos foram consultados. Foram coletadas 

as informações referentes à realização da automonitorização no passado e no 

momento da coleta de dados. Por ser uma variável sujeita a vieses. em função da 

memoria. pois depende da lembrança de eventos distantes. não pode ser validada. 

ponanto sua análise foi realizada descritivamente, apenas objetivando a simples 

caractenzação clínica da população mvestigada. A automonitorização f01 

categonzada em 

./ sim 

./ não 

e) avaliação dos sinais clínicos de polineuropatia simétrica distai, bem 

como, sua presença 
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Devido à utilização de critérios diagnosticas multiplos e de testes de 

baixa sensibilidade, ressaltados anteriormente, a presença da polineuropatia 

simétrica distai tem sido discutível. Nesta investigação considerou-se a variável 

presente quando havia o registro de informações relativas ao diagnóstico clínico. 

confirmação laboratorial ou obtida por meio da avaliação da percepção da sensação 

protetora pelo monotilamento de Semmes-Weinstein 5.07 e pela avaliação do 

estímulo vibratório com o diapasão 128 Hz. Essas ações basicas identificam o risco 

de ulcerações nos pés e devem integrar o conjunto de am:idades assistenciais e 

educativas do Programa de Prevenção e Controle do D\1 ( PPCDM) na rede de 

Serv1ços de Saúde Pública (MINISTERIO DA SAUDE !999) Portanto, em função 

de os dados terem sido coletados por análise documental dos prontuários, não e 

possível assegurar o diagnóstico segundo os critenos estabelecidos durante a ,\'an 

Antomo ( 'onfáencc (DIABETES 1988 ). Todos os exames acima foram relacionados 

e o registro do diagnóstico da neuropatia diabética periférica foi investigado, 

caracterizando a variável quanto: 

./ presença do registro de neuropatia perifénca ~ s1m 

./ ausência do registro de neuropatia penféríca ~ não 

f) avaliação dos smaas clínicos de vasculopatia, bem como, sua 

presença 
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A avaliação dos sinais clínicos da propedêutica vascular foram 

examinados por meio dos registros da palpação de pulsos periféricos. da realização 

de exames vasculares específicos. medida do índice de tluxometria de Doppler, 

arteriografia, ultrassonogratia. entre outros ( WEITZ 1996) O registro do diagnóstico 

de vasculopatia periférica ou da realização de um ou mais exames anteriormente 

mencionados com resultados positivos constituíram-se na caracterização da variáveL 

ou seja, vasculopatia periférica: 

../ Sim 

../ não 

Para melhor visualização nas tabelas as vanáveis foram apresentadas 

como avaliação e neuropatia e vasculopatia (periféricas). 

g) a presença de feridas crônicas nas extremidades inferiores 

Em função do comprometimento vascular e neuropatico. os pacientes 

com diabetes tem alta suscet1bilidade de apresentar feridas crômcas nas 

extremidades inferiores, algumas \ ezes. de difícil c1catnzação, passando a ser um 

fator predisponente para as amputações (AHRONI 1991. RIVERA 1998) Foram 

coletados os registros das informações da presença de quaisquer tipos de ferimentos 

associados a polineuropat1a s1métnca distai ou a \asculopatia periférica e ou outros 

instalados antes do período de Internação para a cirurgia de amputação nos casos e 

no momento da coleta de dados nos controles: 
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./ stm 

./ não 

h) a realização de cirurgia de revascularização periférica ( bypass) 

A .Jomt l 'ascular .\uc1ety recomenda múltiplos parâmetros para o 

tratamento da isquemia periférica e aponta como tratamento cirúrgico. a 

reconstrução vascular. como uma possibilidade de tratar a extremidade Isquêmica. 

ou SeJa. a obstrução artenal crómca ( SOCIETY FOR \'ASCULAR SURGER Y 

1986 l Com os dados hemodinâm1cos. a indicação de revasculanzação artenal 

penferica ( bypass) pode aliviar os smtomas de isquêmia. de dor ao repouso e auxliiar 

no tratamento de feridas isquêmicas e gangrena. evitando assim a amputação do 

membro afetado ( WFITZ 1996) Para analisar esse aspecto. foi verificado o registro 

das cirurgias de revascularização 

../ snn 

../ não 

i) infecção prévia à amputação 

Um dos Importantes fatores de risco para amputações de extremidades 

tnfenores apresentado na ltteratura é a infecção envolvendo as feridas e 

caractenzando o "pé dtabético .. J\ dificuldade de cicatrização em funç1o 
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de inúmeros fatores como, a glicosilação do colágeno, ocasionada pela 

hiperglicemia, associada a neuro e vasculopana periféricas, entre outros. 

toma os pacientes mais suscetíveis à mfecção (contaminação bacteriana. 

de tecidos superficiais e profundos). A maiOr parte das infecções é 

causada tanto por bactérias anaeróbicas e aerobicas adquiridas dentro das 

unidades de saúde ou fora. e requer. na maiona das vezes, hospitalização 

l LIPSKY 1990; MINISTÉRIO DA SAÚDE 1997). Durante este estudo 

foi investigado o registro do diagnóstico clínico relacionado à infecção 

de extremidades inferiores. Esses resultados foram obtidos pela 

observação de sinais clínicos e resultados de exames espec1fícos. tais 

como culturas de secreção. biópsias. ou seja, a presença da contaminação 

bacteriana ou infecção. É importante destacar que aqui a identificação da 

variável infecção foi relativa à gravidade do problema. ou seJa, um 

quadro que não foi possível controlar com medidas clínicas. Entre os 

controles a mesma observação foi realizada: 

./ sim 

./ não 

.i) a presença da osteomielite: 

Da mesma rnanetra que a infecção. a cromcidade no tratamento das 

feridas crõnicas pode conduzir a seqüelas mais graves como a 

osteom1elite (infecção nas estruturas ósseas) .\ diversidade nos critl.. ,os 
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diagnósticos pode conduzir a inúmeras interpretações. As recomendações 

da Sociedade Brasileira de Diabetes apontam para a realização de exame 

radiológico ( RX) e/ou outros mais específicos quando há suspeita clínica 

(MINISTÉRJO DA SAÚDE 1997). Nesta investigação. a presença da 

osteomielite foi avaliada pelo registro clínico deste diagnóstico ou por 

meio do laudo radiológico positivo: 

./ stm 

./ não 

k) o nível da amputação para os casos. 

É notório reconhecer que o nível da amputação determma as mudanças 

na biomccànica. na marcha. na qualidade de vida e no grau de dependência que a 

pessoa passa a cxigtr. Parece que esse nível está relacionado com a causa do 

problema ( SPCHILLER 1998) Neste caso, foram classificadas em amputações de 

dedos. antcpé, pé, na altura do joelho e na altura do fêmur; identificou-se a 

umlateralidade ou a bilateralidadc. 
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5.6.4 Variáveis relacionadas ao acesso aos serviços de saúde e de 

informações de educação em saúde em diabetes 

a) a presença de quaisquer informações básicas oferectdas sobre a 

doença, prevenção e cuidados com os pés, tais como: noções germs sobre a doença, 

sinais e sintomas de htpo e htperglicemta, alterações vtsuais. renais e de 

sensibilidade nas extremidades inferiores, cuidados com a higiene corporaL corte das 

unhas. calçados e fenmentos: A \ anavel se apresenta como orientação: 

./ não 

b) a freqüência à consulta de enfermagem. 

A consulta de enfermagem. at1v1dade pnvatl\ a do enfermeiro e parte 

Integrante das ações de educação em saúde na área do D:VL foi aqw analisada e 

considerada uma vanável de Interesse para a construção do modelo ( CORFn 1986) 

Apesar das dificuldades para a obtenção desses dados. pots os profíss10nats não 

anotam tais informações nos prontuários, alguns serviços começam a se preocupar 

com essa problemat1ca e. assun. desenvolvem protocolos espectfícos. Dessa manetra, 

foi possl\el tdentlficar. por regtstros espectaiS. se o paciente passou por alguma 

consulta de enfermagem em que tivesse recebido algum ttpo de onentaçào quanto as 

ações para o autocontrole. sobre os cutdados com os pés. unhas. lesões ulcerat1 



previas e a adequação de calçados (ADA, 1995:CHADOCCK 1996: OLIVEIRA 

1999). 

Consulta de enfermagem: 

./ sim 

./ não 

c) A identificação de sinais e circunstâncias que contribuíram para o 

aparecimento do problema e que podem ter acelerado a instalação da lesão que 

desencadeou a AEI. Tais sinais foram a não-realização do tratamento especifico e o 

início da ulcera neurOisquêmica. ocasionada pelo uso de calçados inadequados. cone 

incorreto das unhas, por traumatismos. por sinais de ísquemia. entre outros 

( calosidades, pedicuro). 

As \ anávets de e:xpostçào de maJOr interesse foram a escolaridade. a 

ocupação. o tabagismo. o ettlismo. a presença da htpenensão anenal e o seu 

tratamento. o resultado da última gltcemm. a tdentifícação e presença de neuropatta 

c vasculopatia penféncas e de fendas crõnicas nas extremidades mferíores. a 

onentação sobre o DM c suas complicações e o comparecimento à consulta de 

enfermagem. 
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5.7 Instrumento para Coleta dos Dados 

O levantamento dos dados foi realizado por meio de instrumento de 

coleta cuJa estruturação está baseada em modelos existentes em alguns serviços 

mgleses. em revisão bibliográfica e na atuação da autora. na área (Anexo 2). Todos 

os dados protocolares foram pesquisados por meio das Informações de registros 

hospitalares dos prontuários médicos dos diversos serviços de saúde, coletados por 

monitores treinados para esse fim. Quando as informações não eram adequadamente 

preenchidas, o contato telefônico, revisões dos dados dos prontuários ou perguntas 

diretas foram realizadas para dirimir dúvidas e. se amda houvesse qumsquer 

\anaveis. cuJa acurácia da resposta fosse questionada. o respectivo indivíduo era 

excluído do estudo. Em relação às informações dos prontuanos foram respeitados os 

pareceres da Comissão de Ética do Serviço, bem como a assinatura do termo de 

consentimento efetuada no ato da complementação da coleta de dados (Anexo 3 ). 

Os instrumentos de coleta dos dados foram checados para a avaliação da 

qualidade das mformações obtidas por pesquisador e. quando necessàno. foram 

comparados a documentos comprobatórios, isto é. documentação pessoal. outros 

prontuários ou fichas de avaliações específicas dos Centros especializados 
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5.8 População de Estudo 

Foram seleciOnadas 351 pessoas com diagnostico de diabetes mellitus 

( I 17 casos e 234 controles). atendidas no penodo de março de 1991 a setembro de 

2000. as quais obedeceram aos critérios de inclusão no estudo. 

5.9 Análise Estatística 

Realizou-se a análise descritiva dos dados mediante a construção de 

tabelas de distribuição de freqüência simples e de contingência estimando-se o ·/e t 

de .\tudent ( SNEDECOR e COCHRAN 1989) 

Para a venfícação da presença de associações estatisticamente 

sJgmficativas (p :::.: 0.05) entre os possíveis fatores e as AEI. foram calculados. na 

anallse um variada. os mlds mllo., (por ponto c por mtervalo com 95°o de confiança J. 

por serem boas estimativas de nsco. Posteriormente, os ndds mtws foram utilizados 

na construção do modelo de regressão logística condicional ( SNEDECOR e 

COCHRAN 1989) 

O processo de modelagem. pressupondo a analise multivanada. fOI 

IniCiado com o modelo composto pelas \anávcJs seleciOnadas na analise bruta ( p :::.: 

f· oram excluidas. urna a uma. do modelo IniCial I huckward e/mwwtum 1 

aquelas \ anávets que não contnbUtrarn para a expllcaçào da ocorrência de 
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amputação (HOSMER e LEMESHOW 1989). A exclusão foi feita ut!lizando-se a 

signltícância do valor do teste da razão de verossimilhança, com p 5o 0.05 

(ROTHMAN 1986: LA TORRE, 2000). 

O banco de dados foi armazenado no Programa Epi-Info ® ( CENTERS 

FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, ATLANTA, GA: CDC 1995) As 

análises estatísticas foram apoiadas no programa ST ATA ( ST A T ACORP 1995 ). 



6 RESULTADOS 

6.1 Análise Descritiva 

6.1.1 Características sociodemográficas 

Como descrito anteriormente, foram selecionadas 351 pessoas com DM. 

1 17 casos e 234 controles. Quanto às variáveis que foram emparelhadas, observou-se 

que a Idade mediana foi de 66 anos tanto para os casos como para os controles. 

sendo as idades médias iguais a 66.1 anos e 65,4 anos, respectivamente. Não hom e 

diferença estatística, pois o valor de p referente ao teste t de Student foi igual 0.625 

(Tabela I) Quanto ao sexo, 64 °/o da população investigada eram homens i Gráfico 

I ). A moda da duração observada do DM, nesses indivíduos, foi um valor 

compreendido no intervalo entre dez e quatorze anos. Portanto, como era de se 

esperar. em relação a essas \anavets. não foram observadas diferenças 

estatlsticamente significativas entre casos e controles. 
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Tab~la 1: Valores medianos, médios e respectivos desvios padrão das idades (em 

anos) de pessoas com diabetes mellitus (casos e controles), município de São Paulo, 

199112000 

População de 

estudo 

Casos (n=117) 

Controles (n=234) 

Mediana Média Desvio padrão t-Student 

66,0 

66,0 

66,1 

65,4 

13,04 

12,24 

-0,489 

p 

0,625 

Gráfico 1: Distribuição percentual das pessoas com amputações de extremidades 

inferiores por diabetes mellitus segundo sexo, município de São Paulo, 199112000. 

Feminino 
36% 

Quanto à naturalidade, 91,5% dos casos eram brasileiros, procedentes, na 

grande maioria, de São Paulo e Minas Gerais; um pequeno percentual veio do 
c 

Nordeste, os demais (8,5%) nasceram em outros países. Os dados observados entre 

os casos foram semelhantes aos encontrados nos controles. 
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Em relação à cor, uma maior proporção de brancos (78%) foi observada 

quando comparados a negros, pardos e amarelos, para os casos (Gráfico 2). Na 

comparação entre casos e controles, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas. 

Gráfico 2: Distribuição percentual das pessoas com amputações em extremidades 

inferiores por diabetes mellitus segundo cor, município de São Paulo, 199112000. 

Não 
brancos 

22% 

A escolaridade é um outro indicador que fundamentalmente está 

associado aos determinantes do processo saúde- doença, pela influência que exerce 

direta ou indiretamente no acesso aos serviços de saúde, no grau de informação sobre 

a doença e nas medidas disponíveis para a prevenção de suas complicações. 

Verificou-se distribuição semelhante dessa variável entre casos e controles 

(p=0,233). A grande maioria dos casos tem nível elementar de formação, ou seJa, 
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15% sem escolaridade 53% com o primeiro grau incompleto (Gráfico 3). Os dados 

comparativos entre casos e controles podem ser visualizados na tabela 2. 

Gráfico 3: Distribuição percentual de pessoas com amputações de extremidades 

inferiores por diabetes mellitus segundo escolaridade (em anos); município de São 

Paulo, 1991/2000 

8 e mais 
32% 

1 a 7 anos 
53% 

A atividade ocupacional tem desempenhado grande influência na história 

natural das doenças; entre os casos neste estudo, 82% foram considerados Não-PEA, 

ou seja, eram aposentados, desempregados e trabalhadores do lar (Gráfico 4). Foram 

observadas diferenças estatisticamente significantes entre casos e controles (p= 

0,045), à medida que 74% dos controles se situavam nessa classificação. 

Infelizmente, por não existir uma categoria especial que inclui as trabalhadoras do 

lar, acrescentou-se à categoria de "não economicamente ativos", por se constituir em 

uma profissão não remunerada (FUNDAÇÃO IBGE 2001). Há que destacar o caráter 

discriminatório dessa decisão que pode interferir na análise do trabalho feminino. 
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Gr.áfico 4: Distribuição de percentual de pessoas com amputações de extremidades 

inferiores por diabetes mellitus, segundo ocupação, município de São Paulo, 

1991/2000. 

Esses dados podem ser analisados conjuntamente para casos e controles 

na tabela 2. 
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Tabela 2: Porcentagem de pessoas com diabetes mellitus (casos e controles) 

segundo características sociais e demográficas, município de São Paulo, 1991/2000 . 

Características Casos(%) Controles(%) 
(n=ll7) (n=234) 

Sexo 
Masculino 64 64 
Feminino 36 36 

Cor 
Brancos 78 71 
Não brancos 22 29 

Escolaridade (n=l15) (n=233) 
Nenhuma 15 9 
I a 7 anos 53 59 
8 e mais 32 .. .., _,_ 

Ocupação 
Ocupados 18 26 
Não ocupados 82 74 

6.1.2 Variáveis clínicas 

O tratamento do DM deve incluir. como estratégias, a educação, 

modificações no estilo de vida, incluindo a suspensão do hábito de fumar, aumento 

da atividade física, reorganização dos hábitos alimentares e, se necessário, uso de 

medicamentos. Neste estudo, foi possível considerar o conjunto de medidas 

terapêuticas para o controle glicêmico, tais como a dieta e1ou a medicação oral e 

insulinoterapia. É importante destacar que, entre os casos, 16% não realizavam 

qualquer tratamento, apesar de conhecerem sua condição clínica, 70% não tàziam 

dieta, 2% realizavam apenas dieta, 11% associavam dieta e medicação oral, apenas 

15% associavam insulina à dieta e 2% utilizavam terapia combinada com dieta. :-ra 
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análise do tratamento do DM, observou-se diferença estatísticamente significativa 

entre casos e controles. É possível observar os diferenciais dos tipos de tratamento 

entre casos e controles (Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Distribuição percentual dos pacientes com diabetes mellitus (casos e 

controles) segundo tipo de tratamento, município de São Paulo, 1991/2000. 

(continua) 
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Continuação 
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10 

o 
Insulina Dieta+lnsulina Combinado Dieta+Combinado 
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O controle metabólico pode ser observado pelos valores das médias, 

medtanas e desvios padrão da última glicemia (mg/dl) (Tabela 3). Apesar do controle 

glicêmico não estar dentro dos critérios recomendados pelo Ministério da Saúde 

1 2000), diferenças estatisticamente significativas entre casos e controles foram 

observadas (p=0,002). 

Tabela 3: Valores medianos. médios e respectivos desvios padrão das glicemias 

(mg/dl) de pessoas com DM (casos e controles), município de São Paulo.l991/2000 

População de 
:\'tediana ~tédia Desvio padrão t-Student p 

estudo 

-3,188 0.002 

Casos (n= 117) 206.0 224,7 98,56 

Controles ( n=234) 169,5 191 '1 60,43 

A prática da automonítorízação antes da cirurgia de amputação foi 

observada em apenas 3°·ó dos casos e em 64% dos controles. Após a cirurgia de 

amputação. essa prática aumentou para 19%. 

As orientações sobre o diabetes, seus cuidados e complicações. são de 

fundamental importância. Esse tipo de orientação pode ser oferecido por meio da 

consultas médicas. de enfermagem, atendimentos indívtduats. em t,rrupo ou em 

programas espectficos. O registro da ocorrência de algum tipo de onentação 

sistematizada na população investigada quanto ao controle do DM e prevenção das 

complicações foi observado em apenas 16% dos casos e em 93% dos controles. 

sendo também observadas dtferenças estatisticamente stgntticativas 1p=O.OOO ). 
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Na avaliação de rotma dos Programas de Prevenção, Controle e 

Tratamento do Diabetes Mellitus (PPCTDM), deve constar o exame dos pés, com 

a freqüência estabelecida, pelo risco que o paciente apresenta em desenvolver 

ulcerações. amputações (CALHOUN 1988). Na presença desses fatores. a rotina do 

tratamento pode seguir protocolos específicos. Essa avaliação deve se constituir de 

sem10logia e propedêut1ca mínima dos pés. ou seja, a inspeção para detecção de 

anormalidades, pressões plantares. deformidades. cor, turgor da pele, avaliação de 

calçados. seguida da palpação de pulsos periféricos e avaliação da perfusão 

periférica ( ADA 1997). Esses aspectos devem ser as ações básicas realizada na rede 

de serv1ços de saúde ( MINISTERIO DA SACDE 1997) 

A avaliação da polineuropatia penférica, pela detecção da sensação 

protetora nos pés. com o monofilamento de Semmes-Weinstein e o diapasão 128HZ, 

estava registrada em apenas 13% dos casos. portanto. valor muito pequeno quando 

comparado a 95~ o dos controles ( p=O,OOO L revelando uma possível introdução de 

vício de comparação entre casos e controles quanto a essa variável. Portanto. optou

se na analise multi\ ariada em apresentá-la como o registro da presença de neuropatia 

nos prontuários clínicos. 

Neste estudo. a avaliação da vasculopatia periférica venficada pelo 

reg1stro da palpaçào dos pulsos periféricos e da realização de outros exames 

espec1ficos foi observada com maiOr freqüêncta do que a avaliação dos testes de 

sensibilidade. estando presente em 86% dos casos e em 98% dos controles 

(p=0.000) 



56 

A tentattva de evitar a amputação entre indivíduos com obstrução arterial 

crómca pelo tratamento cirúrgico tem sido uma preocupação entre os cirurgiões 

vasculares e a tônica de inúmeras discussões nos PPCTDM. A revascularização ou 

h_\pass foi realizada previamente à amputação em 22% dos casos e também em 3°·ô 

dos controles Cp=O,OOO). 

As úlceras nas pernas e pés, também neste trabalho, como nos demais. se 

comportaram como fator predisponente e crucial para a AEI, pois estavam presentes 

prevtamente à cirurgia em 93% dos casos. Entre os controles 35% apresentavam 

fendas em tratamento e com boa evolução do processo ctcatncial (Tabela 4l. 

A osteomtelite tem s1do referida em 2°'0 do total de casos de amputação 

(SPICHLER, 1998) e é um importante problema de saúde pelo grau de complexidade 

que requer do nível de assistência à saúde. A duração da ulceração é um importante 

fator a ser considerado na ocorrência da osteomtelite. Neste caso. o regtstro desse 

diagnosttco como precursor à amputação esteve presente em 21 °/o dos casos. Apenas 

um controle apresentou osteomteltte e após tratamento espec1tico estava curado. 

A infecção determinando o "pé diabético .. t:: outro tàtor básico de 

extrema Importância para AEI e que acomete uma grande proporção de pacientes 

com DM UPSK Y 1990 ). No presente estudo. a presença desse diagnosnco pelo 

exame cltmco ou demats exames específicos fot de 5:3° o nos casos e 1% dos 

controles Nos controles as infecções atingiam na maioria das vezes epiderme, derme 

c tectdo subcutâneo. ou seja. foram sanadas com tratamento ambulatorial e efetivo 

controle cltmco. o qual não conduz1u o pactente a amputação. O que foi considerado 
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infecção foi aquela com alto grau de gravidade que não pode ser controlada 

clinicamente e contribuiu efetivamente para a opção cirurgica. 

Todos esses achados para casos e controles podem ser observados na 

tabela 4. 
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Tabela 4: Distribuição percentual de pessoas (casos e controles) com diabetes 

melhtus segundo características clínicas. educativas e de desenlace. município de 

São Paulo, 1991/2000. 

Características 

Tratamento do DM 
Sim 
Não 

Glicemia (mg/dl) 
<150 

1501--200 
~200 

\1onitorizaçào no 
passado 

Sim 
Não 

\t1onitorização atual 
Sim 
Não 

Ferida anterior 
Sim 
Não 

:'\vali ação da neuropatia 
Sim 
Não 

Neuropatia penférica 
Sim 
Não 

:'\ vahaçào da 
vasculopatta peri fénca 

Sim 
Não 

\' asculopatm pen fénca 
Snn 
'Jào 

Casos(%>) 
(n=l17) 

84 
16 

28 
20 
52 

97 

19 
81 

(n= 115) 
93 
7 

(11 116) 
13 
87 

(n=IIO) 
91 
9 

86 
14 

(n=ll6) 
90 
10 

Controles ( 01.>) 
(n=234) 

(n 

98 
2 

38 
27 
35 

30 
70 

64 
36 

233) 
35 
65 

(n=234) 
59 
41 

98 
,., 

(rr=233) 
33 
67 

(continua) 



Tabela 4: Distribuição percentual de pessoas (casos e controles) com DM segundo 

características clínicas. educativas e de desenlace. município de São Paulo. 

1991 2000 ~Continuação) 

Características 

Revascularizaçào 
Sim 
:\ào 

Osteomielite 
Sim 
'-iào 

Infecção 
Sun 
'\<lo 

Orientaçüo 
Sim 
:\ào 

Óbito 
Sim 
'\<lo 

C as os (o;;)) 

(n=ll7) 
(n= 116) 

22 
78 

(n=ll4) 
21 
79 

-n 

16 
84 

24 
76 

Controles ('Yo) 
(n=234) 

~ _, 
97 

0.5 
99.5 

(n=233) 
I* 
99 

93 
7 

I** 
99 

* dOis controles apresentaram infecção, dentro dos critérios estabelecidos e com o tratamento 
adequado não evolutram para amputação. 
* * dots controles. por ocasião da coleta do~ dados. evoluíram para obito por outras causas_ 
-\~ tióelas de frequéncia stmples podem ser observadas em anexo ( 4) 

A não-aderência ao tratamento ocasionada, munas vezes. pela falta de 

Informações. de motivação e de acesso para o controle glicêmico tem s1do descnta 

como um Importante fator que pode contribuir para o desencadeamento das 

complicações crómcas no diabetes ( RIVERA 1998: UKPDS 1998. BOYKO e 

col 1999) Aqui. os resultados tambem não diferem de outros estudos: o não-controle 

etetl\ o da doença liderou os resultados com 60° o dos casos. em segUida o uso de 

calçados madequados ( 17° (l), a ocorrência de traumattsmos nas extremidades 

mfenores ! 1-1° o), os sinais súbitos de tsquemia ( 6~/ô) e os 3°'0 de casos restantes 
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apresentaram ações mcorretas e muito freqüentes entre pessoas com diabetes como: 

a retirada de calosidades, de cutículas. o corte das unhas. a visita a pedicuros não 

capacitados, entre outros. Esses fatores devem ser destacados como importantes 

precursores da gênese do ·'pé diabético ... 

O nível da amputação também tem sido relacionado com a presença do 

1.ilabetes. Spichler e colaboradores ( 1998) relatam. em seu estudo sobre 

amputações por DM. no município do Rio de Janeiro. que 40% das AEI foram 

abaixo do joelho. as demais (60%) ocorreram acima do joelho. O nível da 

amputação intluenc1a diretamente o grau de incapacidade c dependência que os 

portadores de amputação passam a ter. Dados semelhantes foram encontrados e 

demonstram que 50~·o da população estudada apresentou amputação na altura do 

t~mur. dos quais -l2°o em uma coxa e 8°ó nas duas coxas: os dema1s foram abaixo 

do JOelho (Tabela 5). Isso demonstra a complexidade tecnica de que necessita o 

mvel terciário da assistência. ou seja. a área de reabilitação. Nos Estados Unidos. 

o custo aproximado de uma amputação pode chegar a LSS 5 000. cxclumdo-se as 

adaptaçücs á\ Ida diária c a reabilitação ( ADA 1997. 2000dl. 
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TA BELA 5: Distribuição do n° e % de pessoas segundo mvel das amputações de 

extremidades inferiores por DM, município de São Paulo,l991/2000 . 

~ível de Amputação ~!! 0/o 

Dedos ~5 ~ 1.3 

Antepé 9 7.7 

Pé 6 5.0 

Perna 19 16.0 

Coxa unilateral 49 4~.0 

Coxas bilateral 9 

Total 117 100 

Muitos autores apontam uma baixa taxa de sobrevivência após a AEI 

( NIH 1995: VILLASENENOR 1996: SPICHLER e co!. 1997). Dos casos aqUI 

estudados. 24% foram a óbito apos a cirurgia. alertando mais uma \ez para a 

magnitude do problema. A vtsualtzaçào gráfica de todos esses achados pode ser 

apreciada no gráfico 6. 
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Gráfico 6: Porcentagem de pacientes submetidos à amputação de extremidades 

inferiores por DM segundo características clínicas presentes, município de São 

Paulo, 1991/2000 

• Monitoração no passado 

[]Monitoração atual 

• Ferida anterior 
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• Orientação 

•óbito 

6.2 Análise dos Odds Ratios e Respectivos Intervalos com 95°/o Confiança 

Foram estimados os valores dos odds ratios (razões de chance) e 

respectivos intervalos com 95% de confiança dos potenciais fatores de risco para 

AEI, em pessoas com diabetes (Tabela 6). Foram detectadas associações 

estatisticamente significativas entre as amputações e as variáveis tabagismo, presença 

e tratamento da hipertensão arterial, última glicemia, realização da monitorização no 

passado e no momento da coleta dos dados, presença de feridas nas extremidades 

inferiores, presença do registro da neuropatia e vasculopatia periféricas, da cirurgia 

de revascularização, osteomielite, infecção, orientação sobre o DM e o 

comparecimento às consultas de enfermagem. 
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Quanto à ocupação a razão de chance (ÜR) foi igual a 0,66 ( IC 95°ó= 

0,01 a 1,33 ), indicando ser a atividade um fator de proteção para as amputações de 

extremidades inferiores (p=0,045) 

O hábito de fumar é reconhecidamente um tmportante fator de risco para 

as amputações de extremidades inferiores. O paciente que fumava no passado e 

continua com o hábito no presente tem cerca de cinco vezes a chance ( IC 95° ó = 

2,51 a l 0,38) de ser submetido à cirurgia de amputação, quando comparado com o 

paciente que tem DM, mas que não fuma. Essa chance diminui para 2A9 vezes 

quando ele para de fumar ( 1C95°'o~~ I ,40 a 4A 1 ). A intenstdade do hábito também 

exerce importante tntluêncta nesse nsco, na medida em que o fato de fumar um 

maço de cigarros por dia (no presente) confere um risco de 2.63 vezes o do não 

fumante (IC95°1o= 1.52 a 4.53) e essa razão aumenta para 8.16. quando essa 

quantidade é maior do que 20 ctgarros por dia. Esses aspectos também são 

observados para o número de cigarros que fumaram no passado (Tabela 61. 

Apesar da presença do hábito de ingerir bebidas alcoólicas ( ettlismo) não 

se ter assoctado sigmfícattvamente as amputações. \ale ressaltar que. quando esse 

consumo ocorreu no passado. o odds ralto foi igual a 2.08 ( p=0.009). apontando a 

tnterferência desse hábito como um dos possíveis fatores predisponentcs para o 

aparecimento da polineuropatta penférica. Destacam-se as dificuldades para a 

obtenção dessas informaçôes nos prontuários. pois há aspectos importantes ainda 

negligenctados nas anamneses. protocolos clínicos e nos programas de ass1stênc1a a 

pacientes com DM. 

A presença da htpertensão arterial foi tàtor de nsco para o e\ento em 

questão. A estimativa do nsco de AEI em pacientes com HA e que dela tratavam Ioi 
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de 3.34 vezes (IC95%= 1,71 a 6,51) em relação ao risco do paciente sem HA. Essa 

razão aumentou para 6.93 vezes (IC95%= :2,86 a 16,82) quando os pacientes não 

realizavam tratamento terapeutico para a hipertensão arterial. 

É importante reconhecer o papel que o controle glicêmico desempenha 

na prevenção das complicações crônicas no DM: para pacientes com \ alores de 

glicemia iguais ou superiores a :200 mg;dL o risco de amputação foi :2.06 vezes 

(IC95%= I ,20 a 3,55) o daqueles com valores inferiores a 150 mg;dl. Outros estudos 

corroboram tais resultados ( UKPDS 1998: LA VER Y e co!. 1998: RIVERA 1998 ). 

A pratica da automomtorização. ação fundamental para atingir um bom 

..:ontrole metabólico. nesta investigação. se comportou como um importante fator de 

proteção para as amputações ( OR =0,08. IC95%=0.03-0,:23 ), evidenciando a 

necessidade de aplicação dessa prática no tratamento do diabetes. 

Nesta pesquisa o registro da avaliação da neuropatia periférica realizada 

por me10 de testes específicos e de alguns cntérios estabelecidos pela Conferência de 

San Antomo ( 1988) também se apresentou como um fator de proteção para as 

amputações de extremidades mfenores ( OR= 0.0 I). ou seJa, o fato de os pacientes 

terem seus pés examinados quanto a alguns dos testes preconizados na Conferencia 

de San Antonio conferiu proteção para a AEI. O mesmo fato foi observado para o 

registro da palpação de pulsos. realização de exames vasculares específicos. ou seJa, 

avaliação da vasculopatia periférica ( OR= 0.16, IC 95°/ó= 0.06 a 0,43 ). 

A presença da cirurgia da revascularização ou hypass também se revelou 

como uma Importante variáveL entre os casos. apresentando uma razão de chance 

tgual a 9.83 (IC95°o~~ 3.76 a :25,67). apontando a tentativa de reconstrução cirúrgica 
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recomendada pela Jomr Vascular Socre~v como uma possibilidade de tratar o membro 

isquemico e evitar a amputação (SOCIETY FOR VASCULAR SURGER Y 1986 ). 

A presença de feridas crônicas em extremidades mferiores foi um 

importante fator predisponente para as amputações, sendo possível observar um OR 

igual a 40.04 ( IC 95%= 12,60 a 127,30), apenas a presença dessa variável explicaria 

o fenômeno estudado. Esse tato evidencia a importància da prevenção e tratamento 

adequado que otimize o processo de cicatrização nas úlceras crônicas por DM. Em 

conseqüência do retardo do processo cicatricial, a infecção pode atingir níveis mais 

profundos podendo atmgir o osso e caracterizando a osteomielite. Nesta pesquisa o 

registro do diagnostico de osteomielite foi observado na maioria dos casos. 

conferindo um OR igual a 48 ( IC95%= 6,49 a 354,81 ). 

A considerável proporção de casos que m·eram registrados nos 

prontuários um quadro de infecção grave nos pés, caracterizando a gangrena 

diabética. foi significativo, conferindo a chance de um nsco de amputação 62 vezes 

maJOr quando comparados aos controles (IC95~1o= 15.17 a 253.45). 

As infórmações e educação em saúde em DM são essenctats no 

tratamento da doença e devem integrar o conjunto de ati\Idadcs desenvolvidas JUnto 

aos pacientes. deve ainda ser registrada nos prontuários como uma atividade básica 

da rotina dos serviços. Neste estudo a variável orientação quanto aos cuidados com o 

diabetes se revelou como proteção para o descncadeamento das AEI (OR~ 0.01; IC 

95° o" 0.00 0.04 ), ratitícando outros estudos ( AHROi\1 1993:ADA 1995. UKPDS 

1998) 

Todos esses resultados podem ser verificados nas tabelas 6 c 7 
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Após a análise univariada condicionaL que possibilitou a venticação das 

assoctações entre a presença de amputações e as variáveis apresentadas. por meio 

das esttmatívas de odds ratw (0Rl. houve um interesse em analisar a .bTfadação do 

OR nas estimativas das forças de morbidade para as variáveis que foram 

estatísticamente significativas. ou seja. para ventícar. com o ajuste dos dados. o 

comportamento das vanáveis independentes, apresentadas adiante. 
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Tabela 6: Porcentagem de pessoas (casos e controles) com diabetes mellitus. 

segundo características sociodemográficas e de hábitos de vida, no município de São 

Paulo, respectivos oJds ratws e intervalos de 95% de contíança e p descntivo 

Características 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

Escolaridade 
:\lenhuma 
1 a 7 anos 
8 e mais 

Ocupação 
Ocupados 
~ ão ocupados 

Cor 
Brancos 
Não brancos 

Tabagismo 
Nunca 
Fumante 
Ex-fumante 

Quantidade de cig::rrros 
no presente 

Não 
I-- 20 
21 e mrus 

Quru1tidade de cigarros 
no passado 

~ão 

I :--1 20 
21 e mats 

Etilismo 
Nunca 
E ti lista 
Ex-etilista 

Casos(%) Controles(%) 
(n=l17) (n=234) 

64 
36 

(n=115) 
15 
53 
32 

18 
82 

78 
22 

42 
26 
32 

74 
lO 
16 

43 
39 
18 

64 
14 
22 

64 
36 

(n=233) 
9 
59 
32 

26 
74 

71 
29 

66 
lO 
24 

90 

66 
28 

6 

75 
9 
16 

OR 

0.54 
0.57 

0.66 
I 

I 
0.69 

5.1 o 
2.49 

2.17 
~.09 

2.63 
8.16 

2.12 
1.83 

IC (95%) 

(0.26 
(0.26 

1.09) 
1.28) 

(0.01 -1.33) 

(0.41- 1.17) 

(2.51 - I 0.38 l 
(1.40-4.41) 

(0.89- 5.3:::) 
(2.00 13.0()) 

( 1.52 4.53) 
(3.14 -21.24) 

(0,93- 4.85) 
(0.98- 3.42) 

p 

0.233 

0.045 

0.163 

0.000 

0.000 

0.000 

0.063 
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Tabela 7: Porcentagem de pessoas (casos e controles) com diabetes mellitus, 

segundo características clínicas e educativas, município de São Paulo. respecti\·os 

odds ratws e intervalos de 95% de confiança e p descritivo 

Características 

Tratamento de HA 
\ião H:\ 
HA sim. Trata sim 
HA sim. Trata não 

Tratamento do DM 
Sim 
\iào 

Glicemia (lngJdl) 
I 50 

150--200 
2:..200 

\1onitonzaçào no 
passado 

Sim 
'\ào 

Momtonzaçào atual 
Sim 
'\ào 

Ferida antenor 
S1m 
'\ào 

A vali ação do reg.istm 
'\europatJa periférica 

Sim 
'\ào 

'\europat1a periférica 
Stm 
'\ào 

A vahaçào do reg.tstTo 

Casos(%) 
(n=ll7) 

(n=ll6) 
12 
68 
20 

84 
16 

.28 
20 
52 

3 
97 

19 
81 

(n= 115) 
<)3 

7 

(n 116) 

13 
87 

(n= 110) 
91 
9 

Controles(%) 
(n=234) 

"') _,_ 
59 
9 

98 
2 

38 
27 
35 

30 
70 

64 
36 

(n = 233) 
35 
65 

95 
5 

(n=234) 
59 
41 

vascu1opatla periférica 86 98 
Sim 14 2 
'\ào 

( )bs Analise um\ ariada condicional (Anexo 4) 

OR 

3.34 
6,93 

O,ll 
1 

0,99 
2.06 

0,08 
I 

O, 14 
I 

IC (95%) 

(1,71-6.51) 
(2,86 16.82) 

(0,04 0.32) 

(0,52- 1.89) 
(1.20-3.55) 

(0,03 0.23) 

(0.08 0.25) 

40.04 (12.60-127.30) 

0.01 

6.03 
I 

0.16 
l 

(0.00 0.04) 

(2.95 12.31) 

(0,06 0.43) 

(continuação) 

p 

0.000 

0.000 

0.008 

0.000 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.00(J 
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Tabela 7: Porcentagem de pessoas (casos e controles l com diabetes mellitus, 

segundo características clínicas e educativas. município de São Paulo, respectivos 

odds rarws, mtervalos de 95% de confiança e p descritivo (continuação) 

Características 

Yasculopana periférica 
Sim 
\:ão 

Revasculanzaçào 
Sim 
\:ão 

Osteomielitc 
Sim 
"\;ào 

lnkcçào 
Sim 
"\;ào 

Orientação 
Sim 
"\;ào 

Consultas de 
cnfennagcm 

Sim 
"\;ào 

Casos(%) 
(n=l17) 
(n=116) 

90 
10 

( n= I 16) 
22 
78 

(rr=:l14) 
21 
79 

47 

16 
84 

15 
85 

Controles(%) 
(n=234) 
(n=233) 

33 
67 

3 
97 

99 

(n=233) 
I 

99 

93 
7 

64 
36 

OR 

2 L 16 
I 

IC (95%) 

(9, 19 48, 72) 

9,83 (3,76 25,67) 
1 

48.00 ( 6,49 354.81) 

62.00 ( 15.17- 253,45) 
I 

0.0 I ( 0,00- 0.04) 
I 

0,08 
I 

(0,04 0,16) 

p 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

As tabelas de conttgêncta e a análise umvariada condicional podem ser observadas 

no Anexo 4. 
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6.3 Análise Multivariada com o Modelo de Regressão Logística 

Condicional 

A análise de regressão logística condicional foi realizada para controlar 

potenciais fatores de confusão e verificar a interação de algumas variáveis 

independentes, além de apontar os principais fatores de risco ou proteção para AEI 

em pessoas com DM (ROTHMAN e GREENLAND 1998). 

Baseando-se nas etapas para a análise logística condicional, foi 

verificada a presença de associações estatisticamente significativas, após a análise 

umvariada e estimativas dos udds ratws. O processo f01 iniciado com o modelo 

contendo a maioria das variáveis selecionadas na análise bruta (p::; 0,20): daL uma a 

uma, as variáveis foram excluídas do modelo e só permaneciam quando contribuíam 

para a explicação do fenômeno. Portanto, as variáveis escolaridade, ocupação, cor, 

os hábitos de fumar e ingerir bebida alcóolica, ter hipertensão arterial e tratar dela, 

realizar o tratamento do DM, ter o registro do diagnóstico de neuropatia e 

vasculopatia periféricas, de feridas crônicas, do resultado da última gl!cemia, ter 

recebido orientações sobre o DM e comparecido à consulta de enfermagem foram 

testadas no modelo inicial. 

Na primeira análise estatística multivariada foram detectados os fatores 

que apresentaram diferenças significativas, a saber, a avaliação da neuropatia, a 

presença de feridas e as orientações sobre o DM: as demais não se mostravam 

importantes. Concluiu-se que a presença delas era muito Intensa entre os casos, pois 

os OR alcançavam valores praticamente infinitos. Esse achado fez com que fosse 

criado um novo modelo, sem a inclusão dessas variáveis que, por si so Ja 



explicavam o fenômeno estudado e ofuscavam a possível atuação das demais. Para o 

modelo final, com a exclusão das três variáveis, foram observados os novos valores 

dos oddç ratws ajustados (Tabela 8: Anexo 5). 
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Tabela 8: Modelo m1cíal para a anahse mult1vanada das amputações de 

extremidades ínfenores em pac1entes com diabetes mellítus 

\'ariáwis OR OR IC (95%) z p 
(bruto) (ajustado) (\\'ald) (\Vald) 

Escolaridade 
'\enhuma 
1 a 7 anos 0.54 0.11 (0.01- 1.23) -l. 796 0.072 
8 e mms 0.57 0.40 (0.03 - 4. 79) -0.727 0.468 

Cor 
Brancos 
'\:ào brancos 0.69 0.55 (0.15-2.05) -0.890 0.373 

Ocupação 
Ocupados 0.66 0.65 (0.09 1.32) 1.933 0.053 

\:ào ocupados I I 

Tabagismo 
'\:unca 
F UlllailtC 5. I O 3.96 !0.70 22.53) 1.554 0.120 

F x-fumante 2.49 3.60 (0.87-15.91) 1.766 0.07"' 

Ft1ilsmo 
'\: unca 
Euhsta 2.12 0.67 (0.10--+.31) -0.421 0.674 

Ex-etlhsta 1.83 2.11 (0.52- 8.52) 1.051 0.293 

Tratmnemo de HA 
'\ào HA 
HAs1m. !rata stm 3.34 1.73 (0.91 19.61) 1.844 0.065 

liA stm. Trata niio 6.93 4.23 ( 0.26 - I 1.61) 0.563 0.574 

Tratmnento do D\1 
Stm O. 1 I 0.0 I í 0.00 - 0.17) -3.142 0.002 

'\.ào I 1 

Cil!ccmta t mg dl l 
150 

l 50 --200 (). 99 2.67 10.61 - I 1.66) 1.312 0.190 

2200 2.06 8.69 ( 1.67- 45.20) 2.570 0.0 I O 

'\europatta penfénca 
Sun h.03 4.42 1 0. 99 - 19.6 7) 1.951 0.051 

'\.üo I 

\ · asculopatla pcn tí:nca 
Stm 21.16 13.59 (3.24- 56.95) 3.570 0.000 

'\üo I I 

( ,msultas de 
cnfem1agem 

Snn 0.08 () _(J 2 (O. 00 - o. I 5) -~.833 I) 000 

'.<lo I l 
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Após essa etapa, as vanavets que apresentaram significância estatística 

(p :::; íJ.05) entraram no modelo finaL sendo possível analisar a gradação dos odds 

ratw.' nas estimativas das forças de morbidade para algumas variáveis independentes 

e nessa situação aJustada à presença das demais (Tabelas 9 e 1 O), ou seja. o 

tabag1smo, o tratamento do DM, a última glicemia. a presença da neuropatia e 

vasculopatta periférica e o comparecimento à consulta de enfermagem. 

A modelagem confirmou as hipóteses que nortearam esta pesqutsa. 

Diferenças estatísticamente significativas ( p :::; 0,05 ), entre casos e controles, foram 

obsef\ adas para as variáveis tabagismo. tratamento do diabetes mellitus. mvel 

glicêrmco actma do valor de 200 mg;dL a presença dos registros da neuropatia e 

vasculopatia periféricas, além do comparecimento às consultas de enfermagem. 

Tabela 9: Modelo final para a análise multivariada das amputações de extremidades 

interwres em pacientes com diabetes mellitus 

Variá' eis Caso Controle OR OR IC(95%) z p 
(n) (n) (bruto) (ajustado) (Wald) 

T abagt' :::o 
'-.une a -+-+ 1:'2 
Fum211tc 2(, .2J :'.1 () 4.62 ( I.()() - 19.)()) 2.0l!2 o.o:n 
f:\.-:._:;lantc n "7 2.4() -'.12 ii.I!U - '>7~) 1.961 i).()'\ Í) 

rratan;.::-.:o do 
D\1 

Stm <)() 227 0.11 0.03 (0.00- 0.31) -2.XX7 0.00-+ 

'-.Jc' 17 " I I 

GhccrL2 
lmg;dl 

'\() '1 
~'.:.. X7 

I''' -->lO 21 (,.f (). <)<) 2. I 9 lO 5X- X.20l 1.163 0.245 
~I J() 

,_. XI 2.06 1,. I I ( 1.()5 - 22J,.f) 2. 70(, O.OU7 

:-Jcuror2:1a 
Stm 97 13X ú.03 qo ( I. ().f 11.mn 2.027 0.043 
'-.àc lO 'J.f I I 

\' ascu,, -Jua 
Sun <)_'\ 7(, 21.1 () II.X2 ('.47 .+11.21) ~.95~ () .(J(J() 

'\.ào 12 I'\(, I I 

Consu:::_, de 
cnfcnn: ~ ;m 

s lf1l I(, 147 O.OX (). 06 ( 0.02 - 0.20) --+. (,()(, O.OIJIJ 

'\:i e 'li X'\ I I 
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Tabela 10: Modelo final para as amputações de extremidades ínferíores em 

pacientes com diabetes mellitus (teste- LR) 

Variável OR OR IC (95%) p 
{bruto~ {ajustado} (teste- LR} 

Tabagismo 0.039 
"iunca I 
Fumante 5.10 4.62 ( 1.09- 19.50) 
Ex-fumante 2.49 3.12 

Tratamento do DM 0.000 
Sim 0.11 0.03 (0.00- 0.31) 
"lào I I 

Glicemia (mg/dl) 0.034 
150 I 

1501--200 0.99 2,19 (0.58- 8.20) 
~200 2.06 6.10 ( 1.65 - 22.64) 

'\europatJa penférica 0.008 
Sim 6.03 3.40 ( 1.04- l 1.08) 
'\ào I I 

V asculopatía 
periférica 0.000 

Sim 21.16 I 1.82 (3.47- 40.21) 
'\ào I I 

Consultas de 0.000 
enfermagem 

Sim 0.08 0.06 (0.02- 0.20) 
'\ào I I 

A analise rnultivanada condtcional pode ser verificada no Anexo 5. 



7 DISCliSSÃO 

""Apesar do impulso permanente que os epidemiOlogistas. habitualmente. 

têm, de fazer previsões e predições a partir de suas observações. tais procedimentos 

mostram-se sempre arriscados na medida em que a estrutura de determmantes e a 

configuração dos processos de gênese das integrais saúde-doença-cuidado são 

extremamente variáveis e modificá\·eis" (BARATA 1999 p6 ). 

Devido as dificuldades para a implementação de estudos 

epidemiológicos prospectivos. as mvestigações tipo caso-controle têm sido bastante 

úteis. Esses estudos são uma boa opção para investigações sobre a etiologia de 

doenças Suas limitações incluem a possibilidade de introdução de \ tcios na seleção 

dos casos e controles: na lembrança de eventos distantes. ou no mau preenchimento 

de dados secundários que, em algumas situações. não pode ser validado. Tais vieses 

podem afetar a \ alidade. a magnnude e a direção das associações encontradas 

(SCHLESSELMAN 1982: KOPEC & EDAILE 1990: ROTHMAN 1998: GIME1'0 

& SOUZA 1998: DOR IA 1999 ). 

Inúmeras \anáveis participam da etiologia do dtahetes mellitus ttpo 2 e 

de suas complicaçôes crônicas. Algumas são descritas na literatura como fatores de 

nsco para as amputações de extremtdades mferiores e podem ser entendtdas como 

caractenst1cas soc10demografícas. ambtentats. genéticas. tàlta de acesso aos servtços 

de saúde (ou pela ineficácia da política de saude, que não garante eqüidade ao 

tratamento e educação em diabetes). tdade avançada. duração da doença. hábito::> de 
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vida deletérios á saúde. hiperglicemia. Tais fatores contnbuem para a etiologia dos 

"pés insensíveis.. e isquêmicos. com deformidades. vulneráveis a infecções 

manifestadas pelas ulcerações cutâneas. e o temível desfecho clínico denominado 

'"pé diabético--. A maior parte dos aspectos relacionados poderia ser evitada com a 

simples provisão de cuidados adequados á saúde. Todavia. o número de amputações 

por DM continua aumentando progressivamente. nacional e mtemacwnalmente 

(REIBER,1992: LEA 1995: SPICHLER e col. 1998: MOSS e col. 1999). A 

multifatoriedade na gênese desse at,rravo estimula a realização de estudos que 

possam identificar os atributos e os fatores mais fortemente associados com o 

desencadeamento do evento em análise. ou seja, as amputações. vcnticando se as 

mesmas poderiam ter sido evitadas com a provisão de cuidados específicos (LEA 

1995: SPICHLER 1998: RIVERA 1998: MOSS 1999). 

Esta pesquisa se baseou em dados secundários, que portanto podem estar 

sujeitos a vícios. As informações foram obtidas por monitores treinados que 

desconheciam os objetivos do estudo. Pela atuação. há muitos anos. na área de 

tratamento de pacientes com ferimentos crônicos e por existir um centro de 

referência (CAENF) há instrumentos de análise que contém informações específicas 

e pessoais dos pacientes. Portanto, quando surgiram dados inconsistentes, os dados 

foram checados por meio desses instrumentos e também por contatos telefônicos e 

vtsitas domiciliares. Fichas de atendimento de outros serviços também foram 

consultadas 

O emparelhamento foi realizado de forma a reduzir a variabilidade entre 

os grupos e atenuar os possíveis fatores de confusão que as variáveis idade, xo e 
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duração da doença poderiam representar na análise das associações entre DM e 

amputações de extremidades mferiores. considerando que já fazem parte dos 

determmantes da doença. O emparelhamento foi uma das etapas mais trabalhosas 

desta mvestlgação. pois, ao selecionar indivíduos da comunidade em geraL atendidos 

na mesma área territorial dos casos de pacientes com amputações. inúmeras 

dificuldades toram encontradas para localizar pares com as características propostas 

na metodologia. 

A análise univariada condicional permitiu verificar o comportamentc de 

cada \anan~l mvcsugada c sua associação com as amputações de extremidades 

inferiores (AEI). Após essa etapa, a logística permitiu observar todas as variáveis em 

conjunto e determinar aquelas que mais contribuíram para a explicação do fenômeno 

investigado. Essa e uma das potencialidades que os modelos epidemiológicos 

exercem no planeJamento das ações de saúde, ou seja, a possibilidade de estabelecer 

atenção hierárquica á saúde. com enfoque na cobertura de risco. Dessa maneira. é 

fact1vel determinar a atuação na prevenção das amputações de extremidades 

mfenores nos pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 

Para as variáveis pareadas. os resultados confirmam outros estudos. 

Entre os jXlClentes submetidos a amputações de extremidades inferiores (AEI). em 

decorrência do DM mal controlado, há uma maior proporção de idosos (acima de 65 

anos). do sexo masculino. com duração da doença superior a dez anos. O 

aparecm1cnto concomitante da retmopatia e nefropaua diabética, responsáveis pelas 

alterações v1suais. edema generalizado e outros comprometimentos clínicos, impõe 

limitações para que os pacientes realizem o autocontrole, tratamento e cuidados com 
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os pes. ações fundamentais para a prevenção da formação do ··pé em nsco''e. 

conseqüentemente. das amputações. Tal fato aponta para a necessidade do 

rastreamento cnterioso desses pacientes. que são os mais expostos ao risco de 

ulceração cutânea de extremidades inferiores. Para isso, podem ser implementados 

programas de prevenção e controle do diabetes. que enfatizem a educação, 

assistência com realização do diagnostico precoce. tratamento e cuidados especiais 

para as complicações crônicas (PECO RARO 1990a; RIEBER e co I. 1991; GAMBA 

1998; RIVERA 1998; SPICHLER e col. 1998). 

A escolaridade e a cor tem stdo consideradas Importantes indicadores 

soctats c possíveis determinantes do processo saúde-doença. Alguns trabalhos 

demonstram associação entre essas características e a ocorrência das amputações de 

extremidades inferiores ( AEI). No Brasii, a prevalência do diabetes é maior no grupo 

que apresenta primeiro grau incompleto e menor no grupo de maior escolaridade 

( MINISTÍ:RIO DA SAtJDE 1986 ). Na população investigada. os resultados foram 

semelhantes. pois a maiona dos casos e controles não hav1a concluído o primeiro 

grau. A população brasileira contmua com uma importante proporção de pessoas 

com baixa escolaridade ( FUNDA(,.'ÃO IBGE 1997), evidenciando que esse grupo 

está mais exposto aos determinantes do "processo saúde-doença ... Sendo assim, o 

nível de instrução merece consideração especial nas ações de saúde, pois "no Brasil 

os programas dirigidos para adultos e idosos com baixa escolaridade são de pouco 

alcance social. Principalmente, para os 75°'o da população cu_1a assistência à saúde 

está vinculada ao Sistema Único de Saúde que, teórica e constitucionalmente, foi 

elaborado para toda a população (LESSA e co!. 1998)". 
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Franco ( 1998) afirma que .. o despreparo do ststema de saúde para o 

atendimento do paciente com DM e as dificuldades na formação e aprimoramento 

técnico-científico dos profissionais da área que não se encontram vmcuJados a 

serviços universitários ou a grandes centros médicos geram acúmulo de pacientes em 

alguns poucos serviços especializados. I:sses fatos, aliados á significante freqüênci~ 

da doença, quando mal controlada, causam aumento das internações, geralmente em 

serviços de urgência c o aparecimento de complicações, incapacitando, assim, 

milhares de pessoas, desnecessariamente''. Para os pacientes com nível 

sócwe~onômtco mais baixo (menor escolaridade) a situação é mats brrave, pots eles 

enfrentam inúmeras di ticuldades para o atendimento de suas necessidades de saúde e 

tratamento da doença, revelando as iniqüidades na saúde pública brasileira. Nesta 

investigação não foram observadas associações entre as AEI e a escolaridade em 

função da semelhança da dtstribUição dessa variável entre casos e controles. 

Na análise da variável cor, o Natumal lnstllute of Hea/th (EUA) aponta 

uma maior prevalência de amputações nos pacientes com DM da raça negra (NJH 

\995 ). As possívcts cxpltcações podem estar na batxa freqüência de diagnóstico 

precoce e no acesso aos serviços de saúde, nas diferentes taxas de sobrevivência e 

diferenças biológtcas, sociais, econômicas e culturais (BARRIS 1990; FRANCO 

1992) Portanto, não há evidenctas comprovadas para apenas um dos aspectos 

relacionados. No Brasil, a miscigenação entre as raças é observada na população em 

geral. Segundo dados da Fundação IBGE. em 1999, apenas 5.4% da população 

brastleira afirmava ser negra, enquanto 54~/ó se declaravam brancos e 39% pardos 

(FOLHA DE SÃO PAULO 2001 ). Isso interfere consideravelmente no fenômeno 
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estudado, principalmente quando dados secundários são utilizados, pois fica a 

critério da pessoa que preenche os dados pessoais, o atributo cor. Distintamente de 

outros estudos. neste caso se observou uma maior proporção de amputações de 

extremidades inferiores por DM em pessoas da cor branca, quando comparadas às 

pessoas da cor amarela, parda ou ne!:,Tfa. Em um estudo caso-controle realizado nos 

Estados Unidos, sobre amputações por DM. resultados semelhantes foram 

encontrados (REIDER e col. 1992). Os possíveis questionamentos para esses 

resultados são: a subjetividade do preenchimento do atributo cor que pode apresentar 

os mesmos erros que a referência à cor e a mdicação. por esses dados, da diferença 

de acesso aos serviços de saúde. Harris ( 1990) relata em seu estudo que os 

americanos com diabetes da cor branca se apresentam 40 vezes mais à consulta 

médica do que os negros. Na análise multivariada não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre casos e controles para a variável cor. Estudos 

populacionais que considerem as diferenças étnicas e que controlem os efeitos de 

confusão como o nível soctoeconõmico e o acesso aos serviços de saúde devem ser 

apoiados. 

A atividade ocupacionaL como fator de risco para as amputações por 

DM, não tem sido muito investigada. Em função de haver uma maior freqüência de 

aposentados na faixa etária acima de 65 anos, foi possível observar uma maior 

proporção de SUJeitos na "População Não Economicamente Ativa Não- PEA ". Na 

análise univariada a razão de chance indicou a ocupação como fator de proteção 

(0R=0,66; IC 95%= 0,01 a }.33). para as AEI. Em função da análise estatística. a 

variável não foi incluída no modelo final. 
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A observação na pratica clínica parece indicar que o fato de as pessoas 

exercerem algum tipo de atividade profissional pode influenciar nos determinantes 

da história natural da doença. Fatos corno a depressão apos a aposentadoria, 

associados ao processo de envelhecimento e aumento do grau de dependência 

familiar, determinam inúmeras dificuldades para a manutenção de um bom controle 

metabólico tomando os pacientes mais suscetíveis a traumas e feridas crônicas. Esse 

aspecto merece cuidadosa mvestigação. A experiência evidencia que, ao pararem de 

trabalhar. os pacientes parecem apresentar mais freqüentemente traumas nas 

extremidades inferiores e alterações cutâneas. Urna série de tàtores de confusão atua 

na analise dessa variavel. Outros estudos são necessarios para a elucidação dessa 

associação. 

Urna das variaveis selecionadas na hipótese inicial foi confirmada, ou 

seja, observou-se associação entre a amputação e o habito de fumar. Os pacientes 

que fumavam e continuam fumando apresentaram um OR igual a 4,62 (IC 95%= 

I .09 - I Q,50), Isto é. a chance de um fumante sofrer AEI foi 4,6 vezes a de um não 

fumante. O t~lto de o paciente ter fumado no passado e ter parado diminuiu essa 

razão para 3.12 ( IC 95%~ I ,00 a 9,73). É indubitável a ação que o tabaco exerce na 

etiologia da doença cardiovascular, nesse caso. a vasculopatia periférica, que 

detenmna o "'pé em risco no diabetes", fator predisponente para as AEI (ADA 

2000c L ou seJa, o habito de fumar é reconhecidamente um importante tàtor de risco 

para as amputações de extremidades inferiores e pode ser potencialmente 

modificado com ações que devem ser executadas, nos diversos níveis de assistência 

à saúde, por meio de uma equipe multiprotíssional que atue na educação e 
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terapeutica especifica para o combate ao fumo. A participação efetiva do paciente no 

tratamento é fundamental para o melhor prognóstico. Pouco ainda tem sido realizado 

para os dependentes do turno e do álcool nos Programas de Prevenção, Controle e 

Tratamento do Diabetes Mellitus ( PPCTDM ). Muitas vezes esses pacientes são 

referenciados para serviços especializados que estão saturados e não respondem à 

demanda da rede pública de saúde, não atendendo adequadamente a esse grupo 

específico. 

Na análise multivariada, os hábitos de ingerir bebida alcoólica no 

passado e no presente não foram estatisticamente significativos para a explicação das 

amputações de extremidades inferiores, não deixando dC' ser uma variável que 

merece atenção especial pela contribuição que exerce nas complicações 

cardiovasculares e neurológicas. 

A dislipidemia, outro fàtor de risco de fundamental importância e que 

deve ser investigado pela obtenção de valores de colesterol (Total 200 mg;dl; 

HDL>45 mgidL LDL c 100 mg;dl) e triglicérides ( · 150 mg~dl), apesar de ser parte 

integrante do protocolo, não pôde ser analisada. Tais informações não estavam 

presentes na maioria dos prontuários. E necessano destacar novamente as 

dificuldades em obter mformações de dados secundários. Isso realça a importância 

do bom preenchimento dos prontuários clínicos, fato fundamental na geração de 

dados que nortearão a implantação de ações especificas. Esses dados estavam 

preenchidos corretamente nos controles e em poucos casos, levando a acreditar que 

aspectos ainda básicos dos PPCTDM não estão sendo adequadamente avaliados. O 

mesmo fàto também foi observado para a prática de exercícios tlsicos, terap,'-utica 
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necessana para o controle do diabetes ( MINISTERIO DA SAUDE 1999; ADA 

20Güd). 

A hipertensão arterial contribui para o desenvolvimento e progressão das 

complicaçôes crônicas do diabetes mellitus. Em pacientes com DM do tipo 2, a 

hipertensão é quase sempre parte de uma síndrome que inclui intolerância à glicose, 

resistência à insulina. obesidade. dtslipidemia e doença artenal coronariana, fatores 

intervementes para a formação das úlceras neuroísquêmicas e amputações de 

extremidades inferiores (CAMEJO 1996: VILLASENENOR 1996: ADA 2000c). Sua 

presen<;a c o não-tratamento são tmportantes fatores de risco para as amputações por 

DM, evidenciados tanto nos achados desta pesquisa (0R=-= 3)4: IC 95%= 1,71 a 

6,51) como em outros ( REIBER c co I. 1992: MOSS c col.1999). Porém, na análise 

multivariada. não foram observadas diferenças estatisticamente significativas para 

essa vanável. Uma das possíveis explicações é que, ajustada à presença das demais 

variáveis, ela perde intensidade na associação. A hipertensão arterial, contudo, se 

comporta como um fator de risco para AEI. quando comparada com a população em 

geral sem dtabctcs Alguns autores apontam que o controle da pressão arterial entre 

pessoas com DM pode prevenir cerca de 60% das amputações de membros 

mferiores, sendo uma das mais importantes recomendações para a prevenção das 

complicações no DM (ADA 2000b; MINISTÉRIO DA SAlJDE 1996, 2000). 

Há um consenso internacional de que, aproximadamente. 25% dos casos 

de dtabetes do tipo 2 requerem utilização de insulina para o seu controle metabólico. 

No Brasil, essa proporção é da ordem de 8%, evidenciando um possível despreparo 

do corpo clínico na indicação dessa terapêutica. A utilização de hipoglicemiantes 
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orais é feita por 40% dos adultos brasileiros com diabetes, proporção discretamente 

inferior à observada em países desenvolvidos. Estima-se que 40% dos pacientes com 

DM do tipo 2 podem conseguir o controle metabólico apenas com dieta apropriada e 

mudanças nos hábitos de vida (MINISTÉRIO DA SAÚDE 1996 ). A análise 

multivariada permitiu analisar a força que o tratamento do diabetes exerce na 

associação com as amputações de MMII (EASTMAN e col. 1993; RIVERA 1998; 

UKPDS 1998; ADA 1999a). Os resultados encontrados nesta pesquisa apontam que 

a maioria dos casos não realizava tratamento adequado do diabetes. Destaca-se que a 

mawria dos controles ( 70%)) associava á dieta, terapêutica fundamental para o 

controle metabólico, outro tratamento, revelando maior aderência ao tratamento 

clínico e melhor comportamento frente aos cuidados com o diabetes. 

As mudanças no estilo de vida são imprescindíveis, pois o tratamento 

medicamentoso tenderá ao insucesso se os cuidados diários não forem observados. 

Tal fàto só ocorre com a educnção em diabetes, o que pode conduzir a um 

comportamento positivo para a prática do autocontrole e melhorar a aderência ao 

tratamento c controle gl icêmico. Outros estudos corroboram tais resultados ( UKPDS 

1998; LA VER Y e col. 1998; RIVERA 1998). 

A prática da automonitorizaçào é um dos principais meios para atingir 

um bom controle glicêmico e maior aderência ao tratamento clínico (DCCT 1993; 

UKPDS 1998; CHMIELEWSKI 1995). Para qualquer doença crônica de longa 

duração, o objetivo do tratamento é o seu controle, de modo a prevenir 

complicações, co-morbidade e, sobretudo, a mortalidade precoce. O alcance desses 

objetivos permite a melhoria da qualidade de vida com autonomia (LESSA , col. 
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1998. KLEIN e KLEIN 1998). Realizando a automonitorização. os pacientes com 

diabetes podem alcançar e manter os objetivos do controle glicêmico com maior 

facilidade e melhorar o prognóstico das complicações no DM. Outros estudos 

corroboram tais resultados (CHMIELEWSKI 1995; LAVERY e col. 1998; RIVERA 

1998; UKPDS 1998; ADA 2000c ). 

Na análise univariada. a automonitorização se comportou como tàtor de 

proteção para as AEI (OR= O, 144; IC= 0,08-0,25). Essa variável não foi colocada na 

análise logística porque inúmeros tàtores interferem para a prática do autocontrole, 

ou seja. ela sofre influência direta de outros fatores da assistência à saúde e merece 

investigação por meio de outras metodologias (BOLT ANSKY 1989, AHRONI 1991; 

BAPTISTA 1992; GONZALEZ 1993; ALVARENGA 1994; UKPDS 1998). 

Um dos aspectos fundamentais na assistência ao paciente com diabetes é 

a avaliação dos sinais e sintomas precoces das complicações crônicas. Infelizmente, 

no Brasil. muitos serviços de saúde ainda não realizam, com regularidade. 

procedimentos stmples, como descalçar os sapatos e examinar os pés dos pacientes. 

E ainda. com menor freqüência, é observada a realização de exames clínicos nas 

extremidades inferiores para a detecção da polineuropatia simétrica distai e 

vasculopatta periférica segundo recomendações internacionais (DIABETES 1988; 

WEITZ e co I. 1996 ). Procurou-se nesta investigação utilizar registros de prontuários 

com informações que pudessem confirmar a execução desses diagnósticos, ou seja, 

exames de avaliação da sensibilidade penférica, palpação dos pulsos, detecção de 

deformidades, cletromiogratia, pesquisa de rct1exos motores. índice de Doppler, 

arteriogratia. traumas ocasionados por alterações na sensibilidade dos pés ( U' ' de 
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calçados madcquados. pcrfurantes plantares. micoses interdigitais. onícocnptoses e 

onimícoses). sinais de isquemia e outros fatores relacionados a neuro e vasculopatia 

periféncas. 

Reiber e colaboradores( 1992) afirmam, em uma mvestJgação sobre 

fatores de risco para amputações em pacientes com diabetes mellitus. que a chance 

de o paciente que não percebe o estímulo vibratório ter uma amputação é 15,5 vezes 

(IC95%= 8,3 a 28,7), a do que percebe. Outro autor analisa aspectos semelhantes que 

demonstram os seguintes resultados: ausência da percepção vibratória (OR=14,9, 

IC95°'o= 8.2 ::!7.9): presença de doença vascular penférica (0R= 14,9, IC95%= 5,3-

15,9); alterações nas unhas (ÜR"'2,0, IC95%= 0,6-5,3) (RIVERA 1998)~ índice 

tomozelo-braço-Dopplcr<0,45(0R 55,8, IC95%'-= 14,9- 209), pressão transcutânea 

< 20 !11mHh (ÜR"'Iól: IC95%= 55.1 a 469) (RIVERA 1998). Nesta mvestigação, no 

modelo final, os registros de alguns dos fatores relacionados a polineuropatia 

simétrica distai e a vasculopatia periférica foram ajustados à presença das demais 

variàvets e se revelaram importantes fatores de risco para a AEI (0R=3,40: 

IC95°'o 1,04 a 11,08 e OR= 11,82; IC95%= 3,47 a 40.21, respectivamente). E 

importante reconhecer que as avaliações médicas no momento da internação para a 

ctrurgia de amputação foram detalhadas demonstrando o quadro clínico precursor do 

problema, o que garante a tídedignidade dos dados encontrados. As fortes 

associações encontradas da neuropatia periférica c da insutíciêncta arterial reforçam 

o que Já fot mencionado sobre a necesstdadc da avaliação mmuciosa desses sinais. 

prática amda não uniformemente adotada nos serviços de atendimento a paciente~ 

com diabetes ( REIBER 1992; LEA 1995; LA VERY 1998; RIVERA 1998). 
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As recomendações do '"( 'onsensus /)evelopmenl on /Jrahetzc hmt Wound 

('are" ( ADA 1999b) são taxativas em determmar que esses testes devem 

obngatonamente tazer parte da rotma do exame físico dos pactentes com DM_ 

A melhor medida de avaliação do controle glicêmico é a hemoglobina 

glicostlada. É Importante destacar que os regtstros de seus resultados estavam 

presentes em apenas dois casos após a amputação e nos controles havia uma maior 

proporção. Isso aponta como têm sido realizados os controles glicêmicos dos 

pacientes com diabetes atendidos na rede pública de serviços de saúde. onde o 

aprazamento às consultas médicas varia entre três meses a um ano e essa é a 

principal maneira de realizar um exame de glicemia. Ao analisar o resultado da 

glicemia foram encontrados diferenciais de associações. ou seja, com valores de 

glicemia entre !50 a 200mg;dL o oJd., ratw foi igual a L 19 (IC95%= 0,58 a 8,20) e, 

se esse valor ultrapassa 200 mg;dL a razão de chances aumenta para 6,1 O (IC95o/o= 

I ,65 a 22.64) Toda v ta. as médias e as medianas das glicemias (média= t 91 mgldl e 

mediana 169 mg;dl) do grupo controle também não atmgiram os valores de glícem1a 

md1cados pela Soctedade Hrasílem1 de Dtabetes (MINISTERIO DA SAÚDE 2000). 

Um importante aspecto a ser considerado, nos protocolos de investigação 

clínica dos pactentcs com história pregressa de úlceras crônicas c amputações de 

MMII. é qual foi o precursor da seqüência de eventos que determinou as 

complicações e que. qundo analisado. pode apontar ações de educação c assistência 

na área. Os resultados md1caram que a grande ma10na dos casos (60%) não tratava 

adequadamente a doença. ou seJa, os problemas levantados foram relativos ao mau 

controle metabólico. quer pela falta de informações sobre a doença, con'f) não 
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tnotivos. Em seguida foi relacionado à integndade cutânea, à falta de higiene. 

insensibilidade nos pés detectada por traumas com o uso de calçados madequados e 

outros objetos. corte das unhas. as ommicoses. onícriptoses. aos acidentes com 

pedicuros ou domiciliares para a retirada de calos plantares ou pelo tratamento 

incorreto de lesões neur01squêmicas. Os restantes foram os smais súbitos de 

isquemia periférica. Portanto, problemas passíveis de soluções com a aplicação de 

tecnologias apropriadas, de baixa complexidade assistencial, a custos reduzido5, 

podenam mudar o curso das AEI contribuindo para a prevenção dessas 

incapacidades, extremamente onerosas e que levam a problemas tlsicos, mentais e 

soctais Irreversíveis (PECORARO l990b; REIBER e coL 1995; RIVERA 1998~ 

MOSS e coL 1999). 

Alguns relatos dos pacientes confirmam esses aspectos revelando a fàJta 

de infonnações sobre os cuidados com a doença e suas complicações: 

" ... descohn lfUC unha dlllhctes no momento em que me apareceu uma 

j(:nda no dedo e fOI complicando e complicando e nüo deu mws para 

tratar ... 

" .... ah. cu estava andando c nüo perceh1 que o meu e/une/o saw do pé e 

ahrm z.anafáula que nem notei ... " 

" ... tmha um calo que não doía. cu tia llrar e agora aconteceu tudo 

ISSO ... 
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..... u mwucureje::: um corte em mmha unha e eu não percebi deu no que 

deu,fe::: uma/Cndu que não c/cutn:::ava e, ugora ... " 

de repeme os meus dedos jicaram a:::ws e eu tive que 1r correndo 

para o J>ronto ,)'ocorro .. " 

.'tfeu Deus, CfUe pena, nmguem me mjórmou sobre esses cwdados 

corn os pés e com os calçados adequados, eu nem precisava ter mmha 

perna cortada ... " 

O tratamento do diabetes, na sua dimensão integral, com a realização de 

dieta, o uso de medicações, o autocontrole e a prática de exercícios físicos, constitui 

principal tàtor de proteção para as complicações por DM, como já foi demonstrado 

pelo DCCT ( 1993) e UKPDS ( 1998). Este estudo confirma tais informações pois, 

excetuando a prática de exercícios que não pôde ser analisada, é evidente que a 

assoc~ação entre dieta. uso de antidiabéticos orais e1ou a administração de insulina se 

constituíram em importante tàtor de proteção para AEI (OR=0,03, IC 95%=' 0,00 a 

0,31) O grande desafio é como possibilitar os meios efetivos para que o controle 

metabólico seJa alcançado nos diferentes níveis de assistência à saúde. 

Alguns destaques são fundamentais para o dcsencadeamento das AEI 

entre pessoas com diabetes e dizem respeito especialmente à cronicidade das feridas 

neurOJsquêmicas c às conseqüentes infecções e osteomielite. Esses sinais clínicos 

são importantes fàtores predisponentes para a formação do "pé diabético" e 

merecem classificação c cuidados especiais ( YOUNG 1987; LIPSK Y 1990; 



PECORARO 1990b: NEWMAN 1991: KRASNER 1997) Faz-se necessána uma 

abordagem espectaL com enfoque de cobertura de risco e a utilização de tecnologias 

apropnadas de asststencta e educação que ottmtzem o processo de cicatrização das 

úlceras crônicas por diabetes. Em relato de expenencia. a autora apresentou que 90% 

dessas úlceras tiveram cicatrização completa com um trabalho transdisciplinar e com 

a Implantação de educação em saúde. otimização do controle metabólico. controle 

intensivo da infecção e a utilização de técmcas avançadas de curativos, podologia, 

fisioterapia e aplicação de órteses especiais <GAMBA 1990). 

Aqut efetivamente se snua a maJOr e tmpretenvel ação do enfermeuo de 

saúde pública, pots a presença à consulta de enfermagem (em serviços que 

dispunham dessa prática), foi um fator muito importante de proteção para o agravo 

em questão (0R=0,06, IC95° o= 0,02 - 0.20) E possível. por m~io d::t consulta de 

enfermagem, que o enfermeiro possa efetivamente contribuir para a forma de cuidar, 

educar. motivando o outro a participar ativamente do tratamento, realizar o 

autocontrole e ottmtzando. asstm. a aderência ao tratamento clínico. É~ fundamental 

que nesse momento sep exercida a real função do educador em saude ( GAMBA, 

1998 a,b: OLIVEIRA 1999) 

A educação em saude exerce tmportante mfluêncta na manifestação de 

um comportamento positivo para as mudanças nos hábitos de vida e na aderência ao 

tratamento clínico. Durante a consulta de enfermagem. com técnica baseada na 

problemattzação. o pactente com DM deve falar sobre a doença, como realtzll o 

tratamento. suas dúvidas. o controle metabólico. e deve ser realizado exame clínico 

com alta acuidade. que possibilite a detecção de sinais e sintomas de anormalidades 
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gera1s e nas extremidades mteriores. nos calçados. na marcha. nas alterações 

cutâneas. de senstbilidade e circulatórias. Esses aspectos. algumas vezes. necessitam 

de decodtficação. v1sando stmphficar a Imguagem. reduzmdo termos excessivamente 

técnicos e possibilitando aos pacientes o aprendizado para a realização do 

autocontrole e cuidados específicos. A participação ativa na prevenção. tratamento e 

evolução da doença conduzem necessanamente a um melhor prognostico clínico. 

Técnicas pedagógicas que possibilitem tais aspectos devem ser utilizadas visando 

atingir os objetivos propostos (FREIRE 1982: AHRONI 1991: ADA 1995: GAMBA 

1998 a.b: DONATO ~000) Toma-se evidente a unportància da informação e da 

educação em saúde na aderência ao tratamento clínico e na prevenção das 

complicações crônicas e agudas do DM (AHRONI 1993; EASTMAN 1993; BIRKE 

e col. 1994. SPCHILER 1984. SPCHILER e col. 1997: RIVERA 1999) Tais ações 

devem ser as válvulas propulsoras dos programas de assistência a pacientes com 

diabetes. devendo integrar o atendimento na rede de serviços de saúde e, 

necessanamente. acompanhar técnicas pstcoterapêut1cas que são fundamentais para 

o tratamento de doenças crômcas. 

Intervenções clínicas nos referidos fàtores de risco podem e devem ser 

realizadas. inclumdo a educação. prevenção. cuidados ~speciats ~ tratamento 

especifico do diabetes e das complicações em extremidades mferiores. A otimização 

do controle metabólico. o controle da infecção, a realização de cuidados de 

enfermagem. podológicos. de curattvos com técnicas avançadas para o tratamento 

das feridas. respeitando-se os pnncipios da doença e da fisiologia da cicatnzação. 



além da adequação de órteses especiais podem efetivamente interferir nos tàtores de 

risco para as AEI (PECORARO !990b: KRASNER e KANE 1997:ADA 1999b). 

Essas observações revelam a problemática e os desafios que os 

profissionais de saúde, enfermeiros e educadores em diabetes, enfrentam para 

interferir nos tàtores de risco das amputações de extremidades inferiores no DM e 

transformar tal realidade. 
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8 CONCLlfS;\O 

A metodologia adotada c os resultados deste estudo podem apontar 

medidas efetivas no controle. tratamento c educação em diabetes mellitus para a 

prevenção das amputações de extremidades mfenores. 

Múltiplos tàtores de risco estão envolvidos na gênese das amputações de 

extremtdades mfenores em pessoas com dtabetes mellitus. A melhor compreensãc 

do processo saudc-doença, as modificações nos hábitos que constituem risco e no 

comportamento dos profissionais de saúde podem contribuir para a redução desse 

agravo na população exposta. 

Nesta dtmensão, trabalhos futuros que permitam elucidar, ainda mais, os 

determinantes e os tàtores intervenientes para o acometimento desse agravo levarão 

á redução dos custos na área c á melhoria da qualidade da assistência prestada. Tais 

estudos podem recomendar ações de promoção. proteção. recuperação e reabtlítaçào 

da saúde na rede de Serviços de Saúde Pública. 

Os resultados encontrados neste estudo. em concordância com outros 

autores. mdicam que: 

./ Os hábitos de fumar. a presença dos registros da neuropatia e da 

,·asculopatia periférica(s) são fatores de nsco estattsncamentc sib'llificattvos para as 

amputações de extremidades mferiores em pacientes com diabetes mcllitus: 
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./ O controle do nível glicêmico, o tratamento do diabetes e o 

comparecimento às consultas de enfermagem são significativos fatores de proteção 

para as amputações de extremidades mferiores em pacientes com diabetes mefJitus . 

./ A educação em saúde na área do diabetes mellitus deve ser parte 

integrante dos modelos assistenciais, em especial nos cuidados de enfermagem. 

Os cuidados no tratamento de feridas neuroisquêmicas devem obedecer aos critérios 

clínicos para cobertura de risco com a utilização de tecnologias apropriadas. 

Um serv1ço de saúde. que contemple saúde e educação. associado a 

procedimentos e embasamento teónco específicos. pode deixar de lado a visão 

reducionista da execução do cuidado e abrir-se para uma nova realidade. com 

perspectiva de resgatar as práticas de saúde que efetivamente contribuam para a 

melhoria da assistência e da qualidade de vida das pessoas com diagnóstico de 

diabetes mellitus. 
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ANEXOS 

A~EXO 1 

QtJAI>RO 1: Fatores desencadeantes de ulcerações do pé diabético. 

I FLUXO SANGUÍNEO ANORMAL I 
I I 

Doença Doença 

Macrovascular Mlcrovascular - ---Alteração da regulação 
do Fluxo Sanguíneo 

Redução nutricional 
pela diminuição do 

fluxo sanguínec para a 
pele 

NEUROPATIA DIABÉTICA 

Denervação Simpática 
Autonõmica 

(diminuição da 
umidificação normal da 

pele) 

STRESS FÍSICO 
(traumas por sapato} 

Lesões 

Deficiência da resposta 
imunológica 

Celulite, Osteomielite 
ÚLCERA DIABÉTICA 

Denervação 
Periférica Somática 

(diminuição da 
sensibilidade 

dolorosa) 

Traumatlsmos 
(aumento da 

pressão, atrito, 
formação de 
calosidades) 

Fonte: Adaptado e traduztdo de Young. R J in Connoc H: Boulton. A J M:: Ward. J 

D. The Foot in Diabetes. Oxford. 1987 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS 

Faculdade Saude Publica USP ( Departamento de Epidemiologia) 

Nome do entrevistado: Parentesco ------

Nome do paciente _____ -------~---------

Endereço: 

Telefone 
------~-------------------

Entrevtstador Controle de 
~---------- --------------

l. Condição: (0) Controle ( l) Caso 

-, Numero da Ficha 

3 Data da entrevtsta 

4. Data de nasctmcnto não sabe ( 

5. Sexo:( I) feminino (2) masculino 

6. Naturalidade País Estado Cidade 

não sabe -------

7. Proccdêncta País Estado Cidade ------- ---- ---~ 

não sabe 
---------

7. I Endereço c localização_ 

8. Escolandade 

( 1 ) anal fahcto 

( 2) 0-3 anos de estudo 

( 3) 1·· grau tncomplcto 

( 4) I t,rrau completo 

( 5) 2'' grau tncompleto 

( 6) 2'' grau completo 

( 7) Y grau mcompleto 

( 8) 3 grau completo 

(9) não sabe 

----



9. Ocupação 

(I) Aposentado. Qual a profissão que exercia? 
--------

(2) Licença médica 

(3)Dolar 

(4)0cupado: Tipo _______ _ 

(5) Desempregado Qual a profissão que exercia? 

10. Cor 

( 1) Branca 

(2) Negra 

(3) Amarela 

( 4) Outras 

( 5) não definida 

11. Tabagismo Atual (!)sim (2) não (3) ignorado 

Quantos cigarros') /dia. Quanto tempo? 
--

Passado ( ) (I) sim ( 2) não ( 3) ignorado 

12. Etilismo Atual (I) sim (2) ni'io 

Quantas doses doses;dia Tipo-~--- não (3) ignorado 

Duração'-' 
·--

Passado ( ) (I) sim Quantas doses') doses/dia Tipo __ _ 

(2) não ( 3) ignorado. Duração'-' 

13. Htpertensão Arterial {I) stm Tratamento ( 1) sim (2) não 

14. Tipo de DM ( ) 1 ( ) 2 ( ) Gestacional( ) Outros 

(2) não 
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15 Data do Dtagnostico 

O 4 anos 

5 -- 9 

10 14 

15 19 

20 e + 

16. Controle do DM 

Dieta 

Antidiabético oral 

[nsultmt 

Combmada 

Ignorado 

Glicemia 

(HbAl 

____ Duração em anos 

(I) sim (2) não 

( I) sim (2) não 

(I) sim (2) não 

(I) sim (2) não 

(I) sim (2) não 

( ) 

mg!dl Última hemoglobina glicosilada 

mgldl mgldl 

Realizou automonitorização nos último cinco anos ( ) sim 

Realiza no momento ( ) sim ( ) não 

( ) não 

Praticou c:xerctcios físicos nos últimos cinco anos ( ) sim ( ) não 

Exames subsidiários: Colesterol: HDL LDL --------- -----

Tríglicérides 

17 Fenda Anterior (I) Sim (2) Não (3) Ignorado 

18. A vali ação de ncuropatia 

Como·> Dtapasão 128 Hz 

Monotílamento 5,07 

Outros 

(I) Sim ( 2) Não 

(I) Sim (2) Não 

( 1 ) Sim (2) Não 

(3) Ignorado 

(3) Ignorado 

( 3) Ignorado 
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19. Presença da neuropana (I) Sim (:2) Não 

20. Avaliação da Vasculopatta ( I ) 

Palpaçào de pulsos ( I ) 

Fluxometria Índex Doppler ( 1 ) 

Arteriografia ( l ) 

Outros 

21. Presença da vasculopatia periférica 

( 1) Sim (2) Não (3) Ignorado 

Sim (2) Não 

Sim (2) Não 

Sim (2) Não 

Sim (2) Não 

Realização de cirurgia de revascularizaçào prévia- bypass 

( 1) Sim ( 2) Não (3) Ignorado 

22.Presença de Osteomielite 

23. Localização da Amputação 

não se aplica (O) 

( 1) Sim (2) Não 
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( 3 l I bTTiorado 

( 3) Ignorado 

( 3) Ignorado 

( 3) Ignorado 

( 3) Ignorado 

(3) Ignorado 

pododactílos direito (I) primeiro (2) segundo (3) terceiro (4) quarto (5) quinto 

pododactílos esquerdo (6) pnmeiro (7) segundo (8) terceiro (9) quarto ( 10) quinto 

antepé ( 11) direito ( 12) esquerdo 

pé ( 13) direito ( 14)esquerdo 

altura do JOelho (! 5) diretto ( 16) esquerdo 

altura do fêmur ( perna) ( 17) direita ( 18) esquerdo 

24. Infecção Hospitalar ( l) Sim ( 2) Não ( 3 ) Ignorado 

25. Uso de prótese no local afetado ( 1) Sim (2) Não ( 3) Ignorado 
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26. Orientações preventivas sobre o DM, automomtorização e cuidados com os pés. 

Educação em Saúde ( avaliar registros ou perguntar): Durante o seu tratamento 

algum profissional o informou sobre os cuidados com a doença e com os pés? ( 1) 

Sim ( 2) Não ( 3) lbrnorado 

Educação em Saúde n". de consultas;ano 

) Orientação sobre os cuidados com os pés 

) Grupos educativos 

) Consulta de Enfermagem 

27. Como começou o problema com os pés ou pernas? 

( l) Não sabia que tinha diabetes 

(2) Não controlava o diabetes 

(3) Sapato apertado ou inadequado 

( 4) Corte de unhas 

(5) Traumatlsmos (queimaduras, contusões, traumas, etc) 

(6) Ficou com o(s) pé(s) azulado (s) 

( 7) Pedi cure 

(8) Outros 
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ANEXO 3: PARECERES ÉTICOS 

São Paulo. Je de 1999. 

Eu. Mônica Antar Gamba. RG. 11.184.027. res1dente à Rua Coronel 

Diogo, n" 840, apto, 83, na cidade de São Paulo. aluna regularmente matriculada n ... 

Faculdade de Saude Publtca da Umvers1dade de São Paulo - USP. sob orientação da 

Professora Assoc1ada Sabtna Léa Davidson Gotheb. venho por me10 desta solicitar a 

apreciação da Comissão de Ética para o projeto referente à tese de doutorado, 

intitulado "Amputações por diabetes mellitus- estudo caso-controle". 

A atuação na prevenção e tratamento das amputações de extremidades 

mferiores ( MM li) por D1abetes Mellitus ( DM). há aproximadamente 12 anos, 

permite intenr que, ao identificar os tàtores de risco, ou seJa, as vanáveis clínicas e 

demográficas e de informações em saude em diabetes. será possível conhecer os 

fàtores de proteção das mesmas. permitindo, assim. intertenr no planejamento das 

ações de saude nos probrramas de prevenção e controle do DM. Para isso, serão 

comparados. por meio de um estudo do ttpo caso-controle, indivíduos com DM que 

foram submetidos a uma ou mais amputações de MMII, com indi.víduos com DM e 

que não foram submetidos a tal procedimento cirurg1co. 

A coleta de dados sera realizada por meto de consultas aos prontuários 

hospitalares. 1dent1ficados a part1r dos dados do Serv1ço de Arquno Médico e com 

entrevistas aos pacientes. Em anexo. é possível identificar os dados protocolares 

desta pesquisa. questionáno. termo de consentimento. carta de apresentação do 

entrevistador. carta de agradecimento. Colocando-me ao mtetro dtspor para maiores 

esclarecnnentos. aguardo pronunctamcnto dessas comtssões. 

Atencwsamente. 

Mônica Antar Gamba 
Aluna do curso de Pós- graduação 
Faculdade de Saude Publtca-USP 
Ciente: 
Orientadora Prof Ora. Sabina Léa Davidson Gotlieb 
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Eu .... ............................................ ·······-········· RG .... --··························· 

residente a Rua .... _ .................................................................................. ,n" .............. , na 

cidade de ..................................................... , expresso o meu total consentimento para que 

seja utilizada para fins científicos. toda informação por mim fornecida em entrevista, bem 

como. a mfonnaçào que consta nos documentos pertencentes ao meu prontuário ou no 

prontu~mo da pessoa sobre quem eu estou dando informações. Reconheço que as 

informações sào parte insubstituível e imprescindível da presente pesquisa científica na área 

de epidemiologia intitulada: 

·'Amputações por diabetes mdlitus Estudo caso-controle " e que visa identificar os fatores 

de risco para as amputações de extremidades inferiores ocasionadas pelo mau controle do 

diabetes mellitus c dessa maneira propor medidas de prevenção. Esta pesquisa é de inteira 

responsabilidade de docentes da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo (Profª. Associada Dra. Sabina Léa Gotlieb) e da Universidade Federal de São 

Paulo- EPM (Profª. Assistente \tônica Antar Gamba, do Departamento de 

Enfermagem). que se comprometem a manter sigilo dessas infonnações c obedecer aos 

demats requisitos l!ticos. de acordo com a Resolução no 196 de I 0/l 0/1996 do Conselho 

~acionai de Saúde. Vale ressaltar que este documento deverá ser apresentado em duas vias 

para a sua anucncia 

------····--···· ___ ........................ de ................. . ........... de 1999. 
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São Paulo, de 

Prezado( a) Sr( a) 
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de 1999 

A equipe que participa da pesquisa "Amputações por diabetes mellitus

Estudo de caso-controle" agradece a sua valiosa contribuição para o 

desenvolvimento deste trabalho. Espera-se divulgar os resultados desta pesquisa em 

breYe e. dessa forma, poder contnbutr para a prevenção das amputações de 

extremidades inferiores por diabetes me li ítus. 

Atenciosamente 

Mônica Antar Gamba 
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ANEXO 4: TABELAS DE CONTINGÊNCIA E ANÁLISE UNIVARADA 
CONDICIONAL 



fabelas de contigência 
:&b cond 

5• 

o~ 

5• 
O• 
5" 
9~ 

cond 

contro.le 
caso 

- ---- --+-

Percent1les 
42 
44 
48 
58 

66 

76 
84 
87 
94 

Freq. Percent 

234 
117 

smallest 
37 
42 
43 
4 3 

Largest 
91 
93 
94 
95 

6ti.ti7 
33.33 

summ ida if cond-•O,d 

1da 
~-------

Percent1les Smallest 
1 • 39 34 
')' 46 37 
) . 48 jj 

5• 56 40 

) . 66 
Largest 

)• 74 89 
H 81 90 
)• 85 91 
j'>i. 90 93 

ttest ida,by(cond) 

Ob3 

c um. 

66.67 
100.00 

Sum o f Wgt. 

Mean 
Std. Dev. 

Var1ance 
Skewness 
Kurtos1s 

Controle 

I:Jb.S 

Sum ot Wgt. 

Mean 
Std. Dev. 

Var1ance 
Skewness 
Kurtos1s 

;o-sample t test w1th equa1 var1ances 

117 
117 

66.05983 
13.03992 

170.0395 
.0053676 
2.362133 

234 
234 

65.36752 
12.23875 

149.7871 
-.0978771 

2.319001 

. r1ab1e Obs Mean Std. Err . Std. Dev. [95• Conf. Interval] 
- --+ 

>ntrole 
caso 

+ 
mb1ned 

+-
dlff 

grees ot 

2 34 
117 

351 
-

- -- ---

freedom: 

65.36752 
66.05983 

65.59829 
-- - ---
-.6923077 

34 9 

. 8000724 
l.::C05541 

. t.670473 
-- -

L 416562 

12.23875 
13.03992 

12.49713 

Ho: mean(controle) - mean(caso) di f f 

63.79122 
63.6721 

64.28637 

66.94382 
68.44755 

66.91022 

-3.47838 2.093765 

o 

Ha: d1ff < O Ba: diff -= O Ha: dl f f > O 
t -0.4887 t -0.4887 t 0.4887 

p < t 0.3127 p > ltl .. o. 6253 p > t 0.6873 

* nao existe diferença nas idades medias entre casos e controles 

Análise descritiva 

tab pa_s cond,col 

paos ! 
cond 

controle 
+-----

caso I 
-+- -

Total 

lO 



ARGENTINA I 1 
0.43 

O I 
0.00 I 

1 
0.28 

-----------+----------------------+----------
AUSTRIA I 

I 
1 

0.43 
O I 

0.00 I 
1 

0.28 
-----------+----------------------+----------

BRASIL I 
I 

207 
88.46 

107 I 
91.45 I 

314 
89.46 

-----------+----------------------+----------
ESPANHA I 

I 
1 

0.43 
1 I 

O. 85 I 
2 

0.57 
-----------+----------------------+----------

ISRAEL I 
I 

1 
0.43 

O I 
0.00 I 

1 
0.28 

-----------+----------------------+------ ---
ITALIA I 

I 
2 

0.85 
2 I 

l. 71 I 
4 

1.14 
-----------+----------------------+----------
:UGOSLAVIA I 

I 
1 

0.43 
----------+--- ---- -----

JAPAO I 
I 

3 
l. 28 

o 
0.00 

2 
1. 71 

1 
0.28 

+----------
5 

1. 42 
-----------+---------------- -----+----------

LI BANO 1 
0.43 

1 I 
O. 85 I o. 57 

------- - + ----- ------ -------+----------
LITUANIA l 

0.43 
O I 

0.00 I 
l 

0.28 
----------+-- -- ---------------+----------

POLONIA I 2 o I 2 

I 0.85 0.00 I 0.57 
--+----- --------+----------

PORTUGAL I 12 3 I 15 
I 5.13 2.56 I 4.27 

----------+----------------------+----------
ROMENIA I 

I 
1 

0.43 
1 I 

0.85 I 
----------+----------------- - --+----

Total 234 
100.00 

tab asco~ coDd 
cond 

escola I controle 

117 I 
100.00 I 

caso I 

2 
0.57 

351 
100.00 

Total 
----------+----------------------+----- ----

1 I 
I 

21 
8. 97 

17 
14.53 

38 
10.83 

----------+-------------------- +----------
2 I 

I 
16 

6.84 
6 

5.13 
22 

6.27 
----------+----------------------+----------

3 I 
I 

121 
51.71 

55 I 
47.01 I 

176 
50.14 

----------+----------------------+----------
4 I 

I 
31 

13.25 
21 I 

17.95 I 
52 

14.81 
----------+----------------------+----------

5 I 
I 

7 

2.99 
4 I 

3. 42 I 
11 

3.13 
----------+----------------------+----------

6 I 
I 

16 
6.84 

4 I 
3.42 I 

----------+--------------- ---- -+----
7 I 

I 
2 

0.85 
2 I 

1. 71 I 

20 
5.70 

4 
1.14 

----------+----------------------+----------
8 I 

I 
19 

8.12 
6 I 

5.13 I 
25 

7.12 
----------+----------------------+----------
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9 I 1 

I 0.43 
----+---- -------

Total 

escolag 

2 34 
\00.00 

cond 
controle 

----- --+--- --------
analfabeto I 21 

- -+-

l-8 ano'l I 

I 
-----------+--

8 ou IDdlS I 
I 

9. 01 

137 
58.80 

75 
32. 19 

2 3 
l. 7 ~ 0.85 

+- -

117 351 
100.00 100.00 

caso Total 
+--

17 38 
l4. 18 10.92 
-----t 

61 198 
53.04 56.90 

+---
37 112 

32.17 32.18 
-----+--- -- -- - +--· 

Total 233 
100,00 

cond 
ocupaÇo I controle 
---------+--- -

1 l 101 
4 J. 16 

--+--

2 I 2 
0.85 

----------+----
3 I 60 

I 25.64 
·------- --+--

4 I 61 
I 26.07 

115 3~ 8 
100.00 100,00 

caso I Total 
----+-

61 164 
'>3. 8 5 46.72 

--- + 
o 2 

0.00 0.57 
+-

27 87 
23.08 24.79 
-----+ - ------

20 I 81 
17.09 I 2 3. 08 

---------+----------------------+----------
5 I 

-- -+---
Total 

10 
4. 27 

2 34 
100.00 

t&b ocupaq cond,co1 

ocupag 
- +

ocupado 

cond 
controle 

61 
26.07 

-----------+-----------
ao ocupado I 

I 
----+- -

Total 

173 
73.93 

2 34 
100.00 

t&b r& & cond,co1 

cond 
raa I controle 

-

+----- --------

0 I 1 
I 0.43 

--+---

1 165 
70.51 

7 I 17 
5.98 I 4,84 
--- -+ 

117 I l51 
100.00 I 100.00 

caso Total 
+ 

21 82 
17.95 23.36 

+ ---
'l6 269 

82.05 76.64 
--- -- +----

117 351 
100.00 100.00 

caso I Total 
+-

1 2 
o. 85 0.57 

+- -------

90 255 
7 6. 92 72.65 
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.f----- -----------+-------- -

--- -+-

13 
5.56 

9 
3. 85 

+ ------------

4 

5 

Total 

+ 

45 
19.23 

1 
0.43 

2 34 
100.00 

. t&b racag cond,co1 

racaq 
+ 

branco 

cond 
controle 

166 
70.94 

9 
7.69 

22 
6. 27 

+----------
4 

3.42 
13 

3. 70 
------+----------

13 I 
11.11 I 

58 
16.52 

--+----------
O I 

o.oo I 
1 

0.28 
--------+---------

117 
100.00 I 

caso I 

351 
100.00 

Total 
-------+-----

91 I 257 
77.78 I 7 3. 22 

- ------- -+-- --------- -+-
nao branco I 

Total 

68 
:'9.06 

234 
100.00 

. tab fuma cond,co1 

furna 
cond 

controle 
-- --+-----------

nao furna I 
I 

211 
90.17 

26 I 94 
22.22 I 26.78 

---+--

117 351 
100.00 I 100.00 

caso I Total 
--------+-----

87 I 
74.36 I 

298 
84.90 

--+--
fuma I 

------- --------+----------

I 
23 

9.83 
30 I 

25.64 I 
53 

15.10 
-----------+-- - --------------+----------

Total 2 34 
100.00 

. t&b fumou cond, co1 

fumou 
cond 

controle 

117 
100.00 I 

caso I 

351 
100.00 

Total 
- ------ -+-- -------- -+-- -------

nao fumou I 
I 

-- --+---
fumou I 

I 

154 
65.81 

80 
34. 19 

51 I 
43.59 I 

--------+--
66 

56.41 

205 
58.40 

146 
41.60 

-----------+- --------------- +----------
Total 2 34 

100.00 

. tab bebe cond ,co1 

bebe 
cond 

controle 

117 
100.00 

caso I 

351 
100.00 

Total 
----+----------------------+----------
na o I 212 101 I 313 

I 90.60 86.32 I 89.17 
--+----------- --------+-----

s1m I 22 16 I 38 
I 9.40 13.68 I 10.83 

---+---- -------- --------+-----
Total 2 34 117 351 

100.00 100.00 I 100.00 
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. tab bebeu cond, co1 

bebeu 
cond 

controle caso 1 Total 
----+----------------------+----------

01 178 751 253 
I 76.07 64.10 I 72.08 

---------+----------------- --+----------
~ I 56 

I 23.93 
42 I 

35.90 I 
98 

27.92 
-----------+----------------- --+----------

Total I 234 
I 100.00 

cond 
ha controle 

117 I 
100.00 I 

caso I 

351 
100.00 

Total 
-----------+---- -----+----------

nao I 
I 

75 
32.05 

16 I 
13.68 I 

91 
25.93 

------ --+------------------- --+----------
"1m I 159 101 I 260 

I 67.95 tl6.32 I 74.07 
-----+-- - -+- -------

Total 2 34 117 351 
100.00 100.00 I 100.00 

. tab trata aond, co1 

trata 
cond 

controle caso I Total 
·----------+----------------------+----------

nao 1 96 36 I 132 
I 41.03 30.77 I 37.61 

·----------+-- ---------+----------
sim I 

I 
138 

58.97 
81 

69.23 
219 

62.39 
·----------+--- ------- +----------

Total 234 
100.00 

117 
100.00 

351 
100.00 

tab contro1e cond, col 

controle 
cond 

controle caso I Total 
--- --+- - --- -+----------

nao 5 19 I 24 
2.14 16.24 I 6.84 

+----------------------+----------
sim 229 98 1 327 

97.86 83.76 1 93.16 
----------~- - ---~---- -------t-

Total 234 
100.00 

117 I 
lQO.OO I 

summ q1icel if co~l,d 

1. 

5" 
o• 
5% 

Percent1les 
86 
96 

120 
147 

gl1.cel 

Smallest 
83 
86 
88 
88 

351 
100.00 

Caso 

Obs 
Sum of Wgt. 

117 
117 

14 



2C6 Mean 
Largest Std. Dev. 

300 444 
360 471 Variance 
410 4 90 Skewness 
490 508 Kurtos~s 

nm qlice1 if cond-O,d Controle 

glicel 

Percentlles 
55 
80 

101 
130 

Smallest 

169.5 

227 
300 
347 
480 

eat qlice1,by(cond) 

41 
50 
55 
60 

Largest 
480 
480 
500 
7 50 

sample t test Wlth equal varlances 

- ------ - -------

Obs 
sum ot Wgt. 

Mean 
Std. Dev. 

Varlance 
Skewness 
Kurtos~s 

224.7094 
98.55814 

9713.708 
.7345085 
2.834409 

2 34 
234 

191.0641 
90.42736 

8177.107 
l. 766677 
9.246131 

able I Obs Mean td. E r r. Std. Dev. [ 'l5· Cont. Interval] 
--- -+-- --------- --- - --

role 234 191.0641 
caso 117 224.7094 

+--------------- ----
lned 351 202.2792 
-----+--
dlff I -33.6453 

ees of freedom: 349 

-

S.9ll42l 
'l.lll704 

5. 039811 

10.55379 

90.42736 
'l8.55814 

'l4.42083 

Ho: mean(controle) mean(caso) diff 

Ha: dlff < O 
t 3.1880 

< t 0.0008 

b qlica cond ,col 

gl~ce 

cond 
controle 

--- - -+-----
<150 I 

I 
AB 

37.61 

Ba: diff -= O 
t -3.1880 

p > ltl = 0.0016 

caso I 
-+-

13 I 
2 8. 21 I 

Total 

121 
34.47 

----+------------------ --+-------
50-200 I 

I 
64 

27.35 
----- -+------

>200 I A2 
35.04 

-------+--------------
Total 2 34 

100.00 

oh monitori cond,col 

10nitor I cond 
Jassado I controle 

23 
19.66 

61 
52.14 

+-

-----+----
117 I 

100.00 I 

caso 
--------+-------------------- +-- -

87 
24.79 

143 
40.74 

351 
100.00 

Total 

nao I 163 113 276 

179.4174 
206.6625 

202.7108 
242.7563 

192.3671 212.1913 

-54.40234 -12.88826 

o 

Ha: dlff > O 

t 3.1880 
p > t 0.9992 

15 



69.66 
-------+---------------

s1m I 
I 

71 
30. 34 

---- -+-- -

Total 2 34 
100.00 

b monitor cond,co1 

onl.tor I 
atual 

cond 
controle 

- ----+ --------

nao I 
I 

-------+ 
Sl.ID 

+ 
Total 

84 
35.90 

150 
64.10 

2 34 
100.00 

~ feridant cond, co1 

•r1dant 
cond 

controle 
-+---

nao I 151 
.04.81 

----+-------- ----
s1m 

+-
Total 

8'' 

35. 19 

233 
100.00 

Lb avneuro cond, co1 

neurop 
cond 

controle 
---- --+--

nao 

s1m 

Total 

ll 
4.70 

+-------"-- - -

+ -
95. 30 

;: 14 

100.00 

ab neuropa cond, co1 

I cond 
resena I controle 

96.58 
----+ 

4 
1.42 

-- + 
117 

100.00 I 

caso 

95 
tll. 2 o 

22 
18.80 

+--

---+-

117 
100.00 

CdSO 

107 
'l3.04 

115 
100.00 

+ 

+ 

caso I 
- - -+-

101 I 
87.07 I 

--+----

15 i 

12.9 3 

11 6 
100.00 

caso I 

+--

-+ ------- - +--

na o 95 
40.60 

lO 
9. 09 

- + ------- --------- - +--
Slffi 119 100 

59.40 90.91 
+ - ------+---

Total 2 34 110 
100.00 100.00 I 

~ avavaac cond, co1 

78.63 

75 
21.37 

351 
;oo.oo 

Total 

17 9 
51.00 

172 
49.00 

351 
:oo.oo 

'Total 

159 
4'l.69 

18 9 
54. 31 

34 8 
100.00 

Total 

112 
32.00 

238 
68.00 

350 
100.00 

Total 

LO 5 

30.52 

239 
69.48 

344 
100.00 

16 



vasculo 
cond 

controle 
--------+-----

!1ao I 
I 

---+--
Slffi I 

I 
---- ---+-

Total 

5 
2. 14 

229 
97.86 

2 34 
100.00 

cab vaacul.o cond, co1 

vascu1o I cond 
:tfer:tca I controle 
-------+ 

nao I 
I 

157 
67.38 

caso 

16 
13.68 

101 
86.32 

117 
100.00 

Total 
+----------

21 
5.98 

+----------
330 

94.02 
+----------

351 
100.00 

caso I Total 
--+---

12 
10.34 

169 
48.42 

---+- ---- ----- - +-------- -
Slffi I 

- -----+ -

Total 

76 
32. 62 

2 33 
100.00 

.ab revasc cond, co1 

revasc 
cond 

controle 
-- --+- ---- --

nao I 
I 

227 
97.01 

--------+----
s:tm I 

-+--

Total 

7 
2.99 

2 34 
100.00 

ab osteam cond, co1 

cond 
osteom controle 

--+-

na o I 2 33 
I 99.57 

104 
89.66 

180 
51.58 

-+------- --
116 

100.00 I 

caso I 

34 9 
100.00 

Total 
----+----------

90 I 
77.59 I 

317 
90.57 

------+----------
26 I 

22.41 I 
33 

9.43 
------ -+----------

-

116 I 
LQO.QO I 

caso I 
- ----+--

90 I 
78.95 I 

350 
100.00 

Total 

32 3 
92.82 

-----+-- ------ -----+--
Slffi 

0.43 
+ 

Total 2 34 
100.00 

ab ~~eccao cond, cot 

nfeccao 
cond 

controle 

24 I 25 
21.05 I 7.18 

-------+-
lli I 348 

10Q,OQ I 100.00 

Total 
----- --+----------------------+----------

nao I 
I 

---+ 

Slffi 

+-- -

2 31 
99.14 

2 
0.86 

Total 233 
100.00 

55 I 
47.01 I 

286 
81.71 

----+--------
6:1 I 

ti2.99 I 
---------+-----

64 
18.2 9 

11? I 350 
lQO.Q9 i 100.00 

17 



ab orienta cond, co1 

cond 
H lenta controle Cd-'30 

-------+ - ----- +--
na o I 17 98 

7.26 e 3. 76 
- -+----- - +--

Slffi I 217 19 
I 92.7 4 16.24 

------+----- --------+-
Total 2 34 117 

100.00 100.00 I 

unm consu1 if cond==l,d 

con-'3ul 

Percentlles Smallest 
o o 
o () 

o () 

o 

1 
Largest 

o 4 
3 5 
3 6 
6 6 

anm consu1 if cond==O,d 

consul 
---------

Percentlles Smallest 
l 1 
l 
2 
2 l 

4 
Largest 

4 8 
5 lO 
6 10 

lO lO 

;est consu1 ,by (cond) 

Total 

115 
32.76 

-

236 
67.24 

151 
100.00 

Caso 

<)b-'3 

Sum o f Wgt. 

Mean 
Std. Dev. 

Vdrlance 
Skewness 
Kurtosls 

Contro1e 

Obs 
Sum o f Wgt. 

Mean 
Std. Dev. 

Varlance 
Skewness 
Kurtosls 

sample t test Wlth equal varlances 

117 
117 

1.358974 
1.155657 

1.335544 
1.558005 
6.597786 

2 34 
234 

3. 594017 
1.578329 

2.491123 
1.014704 
5.557214 

. ab1e I Obs Mean Std . E r r. Std. Dev. [95• Conf. Interval] 
-+ ----------

.role 234 3.594017 .1031786 
caso 117 1.358974 .1068406 

+-----
nned 351 2.849003 .0956948 
- ---+- --------

dlff I 2.235043 .1643571 

·ees of freedom: 349 

1. 578329 
1.155657 

1.792841 

Ho: mean(contro1e) - mean(caso) di f f 

Ha: dlff < O Ba: diff -= o 

3.390735 
1.147363 

2.660794 

l. 911788 

o 

1.797299 
1.570586 

1.037212 

2.558298 

Ha: dlff > O 

18 



t 13.5987 t 13.5987 
< t 1.0000 p > I ti 0.0000 

consul.q cond,col. 

cond 
>nsulg controle caso I Total 
-------+----------------- -+--------
'nhuma I 

I 
o 

0.00 
22 I 

18.80 I 
22 

6.27 
-------+----------- ---------+----------
1 - 4 I 183 92 I 275 

I 78.21 78.63 I 78.35 
------+-- - ---------- - ---+--- -

l ffidlS I 51 
21.79 

---+--
Total 2 34 

100.00 

mn em :i.f conct-l,d 

Percent1les 
() 

o 
o 

1 
2 
2 

4 

mn em :i. f cond=O , d 

Percent1les 
o 
1 
l 

2 

3 
3 
4 
f, 

ast cm,by (cond) 

3 
2.56 

117 
100.00 

em 

Smallest 
o 
o 
o 
o 

Largest 
3 
3 
4 

4 

em 

Smallest 
o 
o 
o 
o 

Largest 
6 
6 
7 
8 

54 
l 5. 38 

+------ ---

351 
100.00 

Caso 

Obs 
Sum of Wgt. 

Mean 
Std. Dev. 

Var1ance 
Skewness 
Kurtos1s 

Control.a 

Obs 
Sum o f Wqt. 

Mean 
Std. Dev_ 

Var1ance 
Skewness 
Kurtos1s 

sample t test w1th equal var1ances 

p > 

117 
117 

1.068376 
.8276108 

.6849396 

.8807171 
4.485136 

2 34 
:234 

2.055556 
1.161392 

1.348832 
1.572077 
7.652136 

t = 13.5987 
t 0.0000 

able I Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interva1] 
-----+-- ----------- ----------
role 
caso 

1ned 

d1ff 

234 
117 

+-- ------ -

351 
+-

2.055556 
1.068376 

1. 726496 

.0759226 

. 0765126 

.0618362 

_9871795 .1202651 

ees of freedom: 349 

j .161392 
. 8276108 

1.158501 

1.905973 
.9168331 

1.604878 

.7506439 

2.205138 
1.219919 

1.848113 

l. 223715 
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Ho: mean(controle) mean(caso) 

Ha: dJ.ff < O 
t 8.2084 

< t 1. 0000 

.b c:ro;J cond, col 

cmg 
cond 

controle 
-------+-- -
.enhuma 

+-

2 

7 
2.99 

167 
71. 37 

--+------- ---
e maJ.s I 60 

25.64 
- ---+-------- --

Total 2 34 
100.00 

Ba: d:i.ff -= O 
t 8.2084 

p > ttl = 0.0000 

caso 
- +---

27 

Total 

34 
23.08 9.69 

- ------+- -~-----

85 I 
72.65 I 

---+-

5 I 
4.27 I 

252 
7 l. 7 9 

65 
18.52 

--+--- -
117 

100.00 : 
351 

~o o. 00 

or:i.pa :i.f cond=•l,d ca.ao 

orJ.entacao com os pes 
---- - - --

PercentJ.les .Smalle3t 
o ,, 
o o 
o C) l)bs 
o o Sum o f Wgt. 

o Mean 
Largest Std. Dev. 

o l 
o VarJ.ance 
1 Skewness 
1 Kurtosts 

mm or:i.pa :i. f cond==O,d Controle 

or1entacao com os pes 
- ----- -

PercentJ.les Smallest 
o () 

o c 
o I) Ubs 
o () sum o f Wgt. 

o Mean 
Largest Std. Dev. 

l l 
l l Var1ance 
l 3 Skewness 

4 KurtosJ.s 

t.est or:i.pa,by(cond) 

sample t test w1th equal varJ.ances 

dJ.ff o 

Ha: dJ. f f > o 
t 8.2084 

p > t 0.0000 

117 
117 

.0769231 

.2676155 

.071618 
3.175426 
11.08333 

------

2 34 
234 

.4059829 

.5651982 

.319449 
1. 731547 
9.587755 

J.able Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [ 95~ Conf. Interval] 

trole 
caso 

+ -
234 
117 

.4059829 

.0769231 
------+----------------- -- -
:nned 1 351 .29629(.3 

----+----- ---------

.0369482 

. 8247411 

.C272442 

.5651982 

. 2676155 

.5104205 

.3331877 

.0279203 
.4787781 
. :259259 

.2427133 . 3498793 
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d1ff I .3290598 .055131 

Jrees of freedom: 349 

Ho: mean(controle) rnean(caso) 

H a: d 1 f f ' O Ba: diff -= O 
t 5.9687 t 5.9687 

p < t l. o 000 p > ltl = 0.0000 

:ab oripeq cond,col. 

or1peg 
cond 

controle caso I Total 
~ ------+--- -

nao I 144 
61.54 

107 I 
91.45 I 

251 
71.51 

-- --+--- --+--
Slffi 90 

38. 4 6 
10 I 

8.55 I 
100 

28.49 
+--~ - ------+----------

Total 2 34 
lOO.OO 

ab qrupo cond,col. 

117 
100.00 I 

grupo I 
. - + 

cond 
controle caso 

na o 

s1m 

Total 

+---

l 35 
')7. (,Q 

49 
42. 31 

+----- - -
2 34 

100.00 

+-

112 
CJ5.73 
- ----+-

5 I 
4.27 I 

--+-
117 

100.00 I 

ce if cond•=l,d 

Percent 1les 
o 

o 
() 

o 

() 

1 
1 

c e 

Sma1lest 
o 
o 
o 
o 

Largest 
1 

1 
1 

c e i f cond-0 , d 

Pe~:centiles 

() 

o 
o 
o 

1 
1 

c e 

Sma1lest 
o 
o 
o 
o 

Largest 
2 

2 

351 
100.00 

Total 
---- - -

247 
) o. 37 

104 
2 9. 63 

351 
100.00 

c a ao 

Obs 
Sum o f Wgt. 

Mean 
Std. Dev. 

Var1ance 
Skewness 
Kurtos1s 

Control.e 

Obs 
Sum of Wgt. 

Mean 
Std. Dev. 

Variance 

.220629 .4374906 

o 

Ha: d1ff > O 
t 5.9687 

p > t 0.0000 

117 
117 

.1282051 
.335756 

.1127321 
2.224198 
5.947059 

2 34 
2 34 

.7094017 

.6012837 

.3615421 
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2 
2 

2 
4 

Skewness 
Kurtos~s 

.6960718 
5.689645 

:teat ce,by(cond) 

>-sarnp1e t test with equal var~ances 

lable 
--- -~+·-

ltrole I 
caso 1 

-+--
tb~ned 1 

-+--
dlff I 

Obs 

234 
117 

351 

Mean 

.7094017 

.1282051 

.5156695 

. 5811966 

rees of freedorn: 349 

Std. Err. 

.0393071 

.0310407 

.0317273 

.0597906 

Std. Dev. 

.6012837 
.335756 

. 5944116 

Ho: rnean(controle) rnean(caso) di f f 

Ha: dlff < O Ha: cti.ff - .. O 
t 9.7205 t 9.7205 

p < t 1.0000 p > ltl = 0.0000 

ab ceq cond,co1 

cond 
ceg controle caso 1 Total 

---- -- +------- - --+-- -- ----

nao 85 100 185 
36.32 85.47 52.71 

+- ---- ------- - - +--
sJ.m 149 17 166 

63.68 14.53 47.29 
- ------+--- -+--

Total 2 34 117 I 351 
100.00 100.00 I 100.00 

ab tipo3 

e/naobe I cond 
be I controle caso I Total 

- ------+-------- ---------+--
na o I 212 94 I 306 

I 91. 77 81. o 3 I 88.18 
------ -+- -- --+--

Slffi I 19 22 41 
8.23 18. 97 ll. 82 

----+---- +---
Total 231 116 347 

100.00 100.00 100.00 

&b ciqaro cond,co1 

cond 
Clgaro controle caso I Total 

-----+---- --+---
na o 211 87 I 298 

90.17 74.36 I 84.90 
------- +---- -- ------- - - --+--

1-20 11 11 I 22 
4.70 9. 4 o I 6.27 

---- ---+- ------+-----
21 e + I 12 19 I 31 

5. 13 16.24 I 8.83 
---+- -----+---

Total I 234 117 I 351 

[95~ Conf. Interval] 

.6319589 

.0667252 

.4532693 

.4636014 

o 

.7868446 

. 1896851 

.5780697 

.6987917 

Ha: dlff > O 
t 9.7205 

p > t 0.0000 

22 



100.00 100.00 I 100.00 

lb ci.qar2q cond,co1 

cond 
:~gar2g controle caso I Total 

--+--- ------- ----+----- ----

na o I 155 50 205 
I 66.24 42.74 58.40 

------+-- ~ 

1-20 I 65 46 111 
I 27.78 39.32 31.62 

--+-- -------- +- ---- ---

2le + 14 21 35 
5.98 17. 95 9.97 

+-- --+------ ---
Total 2 34 117 351 

100.00 100.00 I 100.00 

lb tempo2 

tempo2 I Freq. Percent C um. 
--------+-- -------- -

o 204 58.12 58.12 
4 l 11. <;e (, ~. RO 

2 106 lO. 20 100.00 
- +--

Total 351 

lb g1i.ce cond,co1 

qlice 
cond 

controle 
·-------+---- --------

<150 I 88 
I 37.61 

100.00 

caso Total 
+-------- -

3 3 121 
28.21 34.47 

·-------+-- - ------------ +---
.50-200 I 

I 
64 

27.35 
·-------+------------

>2 o o I 
I 

82 
35.04 

------+------
Total 234 

100.00 

lb morte cond, co1 

morte 
cond 

controle 

23 87 
19.66 2 4. 7 9 

- -+-
61 I 14 3 

52. 14 I 40.74 
--+--

117 351 
100.00 I 100.00 

caso Total 
---+-

N I 
+-- ----- -

I 
2 32 

99. 15 
89 

7 6. 07 
-----+----------------------+---

s 2 
0.85 

28 I 
23.93 I 

+ ---------------------+- -
Total 234 

100.00 

lb tratdm cond,co1 

117 
100.00 I 

1tamento do I cond 

321 
g l. 4 5 

30 
8.55 

351 
100.00 

DM I controle caso I Total 
----+-- - -------- -------+ 
nao I 

I 
9 

3.85 
191 

16.24 
·-----------+----------------------+--

28 
7.98 

23 



d1eta I 
I 

-+----
ordl 

-- -- -+-
lllSUl1na 1 

I 

comb1na 

---+---
d1eta+oral 

-+--

:a+lnsullna 1 

-+---

êta+comblna 

Total 

19 
8.12 

28 
ll. 97 

15 
6.41 

8 

l. 42 
-----

Y4 
40.17 

45 
19.23 

16 
6.84 

----- -
2 34 

100.00 

!lb avaneuro cond.,co~ 

avaneuro 

na o 

cond 
controle 

11 
4.70 

;:: :::1 
l. 71 5.98 

+--
:27 55 

23.08 15.67 
- +-------~-

27 42 
23.08 ll. 97 

-+-

lJ i 18 
8.SS :0.13 

- -- - -+ 
1 J 107 

ll. ll I 30.48 
- --+---~ 

l7 
14. 53 

l. 71 
------ -

117 
100.00 

caso 

1 (J 1 
R7.07 

+-

+ 

62 
17. 66 

--------

18 
5.13 

351 
100.00 

Total 

Ll2 
.L'. 00 

-- --+ 

d1apazao 
- ---------+ 

:)filamento 

+-----
mono+d1ap 

+-

outros 

- -- -- -+-

l. 28 

LO 
4.27 

207 
88. 4 6 

3 
1. 28 

Total 234 
100.00 

Lb ava~vasc cond,co~ 

avalvasc 

O I 
0.00 I 0.86 

-------+---
0 I 

0.00 I 
10 

2.86 
- -- t-------- -

14 
12.07 I 

L I 
0.86 I 

- -----+-
116 

100.00 

cond 
controle 

I 

221 
F, 3. 14 

4 
l . 14 

350 
100.00 

caso 1 ':'ota1 
+- - ----+----------

na o 

pulso 
+----

s 
2. 14 

205 
87.61 

-- ----+------ ---
doppler o 

0.00 
+--- - - - ---

so+doppler+arterlo 24 
10.26 

+------------
Total 234 

100.00 

a.b nive~amp 

t1po de 1 

16 
13.68 

40 
34. 19 

+-

---- ----+ 

1 
0.85 I 

- - ----+--

60 
51.28 

+----
Ll7 

100.00 

21 
5. 98 

24S 
69.80 

0.28 

R4 
23.93 

351 
100.00 
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25 

lputacao I Freq. Percent c um. 

:::5 21.37 21.37 
9 7.69 29.06 
6 5.13 34.19 

19 16.24 50.43 
49 41. 8 8 92.31 

9 7.69 100.00 
-+ --- ---- -------

Total 117 100.00 

.b i.n:icaan 

nlClO sem 
se apl1ca F'req. Percent C um. 

------------
contro1av 83 58.87 58.87 

sapato 24 17.02 7 5. 89 
e de unha 4 2.84 78.72 
aumat1smo 19 13.48 92.20 
pe!5 azu1s 8 5.67 97.87 

outros 3 2.13 100.00 
---- --+--- --------------------
Total I 141 100.00 



*calculo dos OR, analise univariada 
xi: clogit cond i.escolag,str(trio) or 
escolag Iescol l-3 (naturally coded; Iescol l omitted) 

·te: ::' groups 
erati_on O: 

eration 1: 
eration '>· 

(4 obs) dropped due to all positive or negative outcomes. 
Jog likelihood -125.36183 
log likelihood -124.4803 
log likelihood -124.47941 

nditional (fixed-effects) logistic regression 

g likelihood -124.47941 

Number of obs 
LR chi2(2) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

344 
2.91 

0.2333 
0.0116 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95~ Conf. Interval] 
-------+--------------------------------------------------------------------
scol 2 I 
scol 3 I 

xi: clogit 

erat1on [;: 

erat1on 1 : 
eration 
eration 3: 

.5375878 
.5732238 

.1947398 

.2353516 
-1.713 
-1.355 

cond ocupag,str(trio) 

:oq likelJhooc:i ; ~~ 7 r)::cn 
log likelihood 126.':J"67'! 
loq lil:elihooc:i -126.51% 
log likelihood -126.5l'J6 

0.087 
0.175 

.264304 

.256355 

nditional (fixed-effects) loq1St1c reqression Number of obs 
LR chl2(1) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 g likelihood -126.:':11% 

1.09344 
1.28176 

351 
4.04 

0.0445 
0.0157 

cond 1 Coe f. ;)td. E r r. z P>lzl [95· Conf. Interval] 
-------+--------------------------------------------------------------------
:Jcupaq I .6581424 .340399 l. 'J33 0.053 -.0090274 

Ki: clogit cond racag,str(trio) or 

2ration (): log l Lkelihood -1:~8.168'11 

=rat.lun l: :cq ikelihood -l27.':>EA54 
=ration log likelihood -l27.cJ6413 

1ditional (fixed-effects) logistic reqression Number of obs 
LR chi2(l) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 J likelihood -127.56413 

1.325312 

351 
1.95 

.1629 
0.0076 

cond 1 Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95· Conf. Interval] 
-------+--------------------------------------------------------------------
racag I .6912067 .1854301 -1.377 

ti: clogit cond fuma,str(trio) or 

~ration O: 
~ration l: 
~ration "· 

log likelihood 
log like1ihood 
log likelihood 

-125.53178 
-121.11586 
-121.11583 

0.169 .4085602 

1ditional (fixed-effects) logistic reqression Number of obs 

1.169391 

351 



Jq likel1hood ~ - 21.11583 

cond I Odds Ratio Std. Err. :: 

LR chi2 ( 1) 

Prob > chi2 
Pseudo R:.' 

14.84 
0.0001 
0.0577 

P>lzl [ 95 · Conf. Interval] 

·-------+--------------------------------------------------------------------
:uma 3.344696 :.08076'; l. 737 0.000 J.. 775455 6.30 916 

xi: clogit cond fumou,str(trio) or 

erat.ion o: loq likelihood 1:'5. 36785 
erat.1.on l : loq l1kel1hood J.9.57:'57 
erat.1.on log likelihood 119.55323 
erat.1on 3: log likel1hood 119.55323 

ndi tional (f ixed-effects) loq 1st i c regression Number of obs 
LR chl2(1) 
Prob chi2 
Pseudo R2 

351 
17.97 

0.0000 
().0699 q J.lkelihooo - l l 9 . 5 1

) l ~: 3 

cond I Odds Rat.1o P>lzl [95- Conf. Interval] 
------ +----------------------

4.U49 D.OOCJ 4.86969 

xi: clogit cond bebe,str(trio) or 

eration o: loq likelihood -128.23785 
eration l : ioq li ke ll hood - 1 ~, 7 ."JC<892 
eration 2: loq likelihood - !:27. :'J9868 

nditional (fixed-effect s) loq1stJc regression t-:umber of obs 
LRchi2(1) 
Prob > chi2 
Pseudo H:.' 

351 

::; likelihood - ! 2 7. '!R 6fl 

cond I Odds Fatio Std. Err. 
-------+-------------

bebe ; . :s 

t~: clogit cond bebeu,str(trio) o r 

~rat ion o: log likelihood -127.41543 
~ratlon 1 : log likel1hood -1~5.1~825 

~ration -,. loq likelihood -125.1:.'817 

P>lzl 

• > I 

l. 88 
0.1706 
).0073 

[95· Conf. Interval] 

.78698ê8 

:d1t1onal (fixed-effects) loglstlc reqression Number of obs 
LR chi2 ( l) 

Prob chi2 
Pseudo R2 

351 
6.82 

O.CJ090 
0.0265 r likelihood = 125.12817 

cond I Odds Ratio Std. Err. 7. P>lzl [95- Conf. Interval] 
------+--------------------------------------------------------------------
bebeu 1 2.082225 9205:.'2 .579 0.010 1.~92614 3.635425 

~= clogit cond ha,str(trio) or 

2 



erat :or. ~og l:i<el~hood -:::::s.7 366 
erat1on '. loq likel1hood -120.'13854 
erat.1on ; loq likel1hood -;::o.J:)999 
erat1on l; loq likelihood ~::o. 35992 

flxed-effPct t_ _:. ::.: reqression Number f obs 351 
:6.36 

cond i ildc1s Ratio :;td. Err. z 

l. cn l .l . 24 

x1: clog1t cond trata,str(tr1o) or 

erat1on O: 
Pratlun 
t:) r .rt t 1 o n 

lug likel1hood 
!oq l1keld100d 
luq likelihood 

>:P,1-P! :f">( • :_; 

- - '= .. '~ t' 

-1:'7.84217 
-1::::6.66587 
-126.66">25 

cond ; 'dds Rntlo :;td. Err. :: 

LR chi~ 1) 

P"lzl [95· Conf. Interval] 

.. o 

?rob 

[95· Conf. Interval] 

-------+------------------------ -------------------------------------------
trat.a l. 604679 .1974417 1.909 

xi: clog1t cond controle,str(trio) or 

erat. ..:...u:: 
~a·; ::c. . . 

~ : .d • 

q l _.. kP 1 h r 

'0 l:.ke}lhOO(j 

'"·< ll ke l1hood 
.q llKCl:hond 

luq l1kel1hood 

-ll 

-:1··: .. 31864 
-::~.:::::: 44 

117.:::::: 

0.056 .9875644 2.60742 

LRchl2(:) 
Prob h1:: 
Pseudo R:::: 

cond í •Jdds Hatio ~;td. Err. z P>lzl [95· Conf. Interval] 
-------+--------------------------------------------------------------------
~trole .: 93S6l .0602996 -4.014 ::;.ooo .0371095 

x1: clog1t cond i.glice,str(tr1o) or 
}:1ce Igl1ce ,naturally coded; Igl1ce om1tteàl 

erat og 
erat1on l; loq 

rdtlon .. 
: l)q 

erat1on 3 ; loq 

likel1hooà -:::::6.6664 
likelihood -123.72596 
likel1hood L' 3. 7 2 489 
likelihood -123.7::::489 

og1s~.1c reqress1on Number f obs 
LR Chl2(::::) 
Prob > ch12 

51 
9.63 

3 



-123.72489 Pseudo R2 .0374 

-----------------------------------------------------
cond I Odds Ratio St.d. Err. z P>izl (95~ Conf. Interval] 

-------+----------------- --------------------------------------------------
lice l 
lice 2 

.Cl9204;:' 
2.061739 

.3;:'64601 

.5710573 
- . 024 

2.612 
. 98 l 

0.009 
.5204962 
l.l'J8034 

1.890787 
3.548119 

-------------------------------------------------- --------------------------

xi: clogit cond mon1tori,str(trio) or 

eratlon og likel1hood - 121. 4 4 
erat1on 1 : log likelihood - -108.54365 
era ti .c>g ike 1hood -1 7. 
eration og likelihood -107.25374 
eratlon 4: .og likel hood -107 .:~5352 

nditional (fixed-effects) logistic regression Number of obs 
LR chi2(l) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

351 
42.57 

0.0000 
0.1656 ::j ~ikelihood 

----------------------------------------------------------------------------
cond I Odds Rdtio td. Err. [Cl5· Conf. Interval] 

------------------------ --------- -----------------------------
• u . ::4 8 -4 . . 2 5 .2;:'5Cl4 4 

----------------------------------------------------------------------------

ci: clog1t cond mon1tor,str(trio) or 

~rat 1on o: log likelihood -116.02332 
~rat1on l : log likelihood -97.62791 
~ration ". log likelihood -Cl7.157507 
•ration 3: log likelihood -Cl7.155111 

d1t1onal (flxed-effects) oq1st1c reqress1on Number of obs 
LR chi2(1) 

351 
62.77 

Prob chi2 
l1 ke 11 .. l 1 l l Pseudo R2 

cond I f~ds Rat1o :>td. Err. z P >I;: I [95· Cont. Interval] 
------+--------------------------------------------------------------------
n J. t cor .040Cl5 3 -6. 7 :; . 00 .0809824 . .250161 

L: clogit cond feridant,str(trio) or 

, . " groups ( 4 obs) dropped due to all posit1ve nega tive ·- o r outcomes. 
atlon 2uq llkelihood 105.60169 

·atlon l : log likelihood -71.171171 
·atlon ,, . :og 1kelihood -f-;7.2 2 
·ation log likelihood -66.692531 
·at lor: 4: :ug 1 kel1hood -66.672 1 
ac1on 5: log likelihood -66.67233 

ltlona (flxea-effects) logistic regress1on Number of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi;:' 
Pseudo R2 

44 
118.53 
0.0000 
J.47 6 l1kel1hood -66.67233 

---------------------- ------------ ----------------------------------------
:ond I Odds Rat1o Std. Err. z P>izl [95- Conf. Interval] 

4 



-------+------------------------- ------------------------------------------
ridant I 40.04493 23.62854 6.254 0.000 12.59782 127.2916 

xi: cloqit cond avneuro,str(trio) or 

te: l group (2 obs) dropped due to all positive o r nega tive outcomes. 
eration o: 1og like1ihood -82.422433 
eration 1 : log likelihood .n. 7~J9738 
eration 2: 1og líkelihood -.)0.681407 
eration ] : log likelihood -:'8.898887 
eration 4: log likelihood - - 8.572314 
eration log likelihood -28.548 794 
eration 6: 1og like1ihood 8.548587 

•ncütional (fixed-effects) loq1st1c regression Number of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

348 
197.78 
0.0000 
0.7760 >q likel1hood = -28.548587 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95~ Cont. Interval] 
·-------+---------------------------------- ---------------------------------
1vneuro I .0053465 

x~: cloqit cond neuropa,str(trio) or 

Jte: 7 qroups 
.eration O: 
:eration l: 
eration -::>· 

:eration 3: 
.eration 4: 

(14 
log 
log 
loq 
log 
log 

obs) dropped 
li ke l.1 hood 
likelihood 
llkelíhood 
likelihood 
l.ikelihood 

due to a ll 
-:14.39614 
-103.77468 

lU .18334 
-103.17643 
-103.17642 

r;. o o o .UD07456 .038338 

positive or neqat1ve outcomes. 

Jnditional (fixed-effects) logistíc regression Number of obs 
LR chl2 (1) 

Prob > chi2 
Pseudo R2 

330 
35.34 

0.0000 
0.1462 Jg li ke 11 hood -103.17642 

cond I Odds Rat1o :Ytd. Err. z P>lzl [95· Cont. Interval] 
--------+--------------------------------------------------------------------
:europa I 6.030639 ::.196561 4.933 (J. o 00 :::.9534 ~ 

xi: cloqit cond avavasc,str(trio) o r 

teration o: log like1ihood 124.94125 
teration 1 : log likelihood -120.47767 
teration 2: log likelihood -120.45889 
terat1on log likelihood -120.45888 

ondi tional ( fixed-effects) log 1stic regression Number of obs 
LR ch12 (l) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 og likelihood -120.45888 

351 
16.16 

0.0001 
0.0629 

condI Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95* Cont. Interval] 
--------+--------------------------------------------------------------------
avavasc I .15625 .0800543 -3.623 0.000 .0572413 .4265116 

5 



xi: cloqit cond vasculo,str(trio) or 

te: 1 qroup (2 obs) dropped due to all positive 
erat1on 0: log likelihood -107.00121 
eration l : loq likelihood 74.716737 
eratlon oq likelihood 2.~-.5 66 
erat1on 3: loq likelihood -72.133627 
erat.lon ·~ : ;oq l1kel1hood -.7 ~ • l 3 = (; ? 

nditional (fixed-effects) loqistic reqression 

o r nega tive outcomes. 

Number of obs 
LR ch12 (l) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

347 
109.80 
0.0000 
0.4322 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>Jz/ [9~- Conf. Interval] 
-------+---------- -------------- ------------------------------------------
asculu I 1.16158 ').o o 413 3 7.17 3 0.000 9.191079 48.722~ 

xi: clogit cond revasc,str(trio) or 

•te: l qroup (:' ub:J) dropped dueto all positive or neqative outcomes. 
erat1on 
,eratH)n 
e:rat:on 
erat1on 

,, . 
l : 
'. 

3 : 

loq Lkel1hood = -1::0. 7 3 
loq likelihood -111.83779 
loq likel1hood 
iuq likelüwud 

>ndit1onal lfixed-effects) loql~itlc reqres::uon Number of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

348 
31.~~ 

.0000 

. :ns 1g likelihood 

cond I Odds Ratio St,d. Err. z P>lz/ [95~ Conf. Interval] 
--------+--------------------------------------------------------------------
revasc g. s;' 9044 3.7628 25.67486 

xJ.: clogit cond osteom,str(trio) or 

)te: ; qroups (?, obs) dropped due to all posit1ve or neqatíve outcomes. 
-eratlorl 
~erat1on 1 : 
~erat1on ~: 

::eration 3 : 
:erat1on 4: 
teration 5: 

loq l1kel1hood -115.9 4:8 
loq likelihood -103.99449 
loq l1kelihood -102.81949 
log likelihood -102.67345 
lug likelihood 
loq likelihood 

-102.66820 
-102.66824 

:Jndi tional (f lxed-effects) loqist i c regress1on Number of obs 
LR chi2(1) 
?rob > chi2 
Pseudo R2 

342 
4~.1~ 

.0000 

.1802 :Jg 1 i kell hood -102.66824 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95· Conf. Interval] 
+-------- -----------------------------------------------------------

osteom 48 48.98957 3.793 0.000 6.493686 54.8062 

xi: cloqit cond infeccao,str(trio) or 
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~ration o: loq likelihood -101.12533 
~ration 1: log likelihood -72.067965 
~ration 2: log 1ike1ihood -68.656141 
~ration 3: loq like1ihood -68.136433 
~ration 4: log likelihood -68.107327 
~ration 5: log likelihood -68.107172 

1dit1onal ( fixed-effects) logistic regression 

J likelihood = -68.107172 

Number of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

350 
120.05 
0.0000 
0.4685 

cond I Odds Rat_io Std. Err. z P>lzl [95':\ Conf. Interval] 
-------+--------------------------------------------------------------------
feccao I 62 44.54056 5.745 0.000 15.16673 253.4496 

~i: clogit cond orienta,str(trio) or 

2ration o: log like1ihood -89.251628 
~rat1on l : lug likelihood -45.438792 
2ration ':). loq like1ihood -38.719802 
~rat.1on 3: loq likelihood n. 052758 
2ration 4: loq likelihood -36.756912 
~ration 5: loq likelihood -36.737067 
2ration 6: loq likelihood -36.736917 

~dit1onal (fixed-effects) loqistic regression Number of obs 
LR chi2 (1) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

351 
183.60 
0.0000 
0.7142 ~ likelihood = -36.736917 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95~ Conf. Interva1] 
-------+--------------------------------------------------------------------
rienta I .0057783 .0058102 -5.125 0.000 .0008052 .0414665 

xi: clogit cond i.consulg ,str(trio) o r 
:::onsulg Iconsu 0-2 (naturally coded; Iconsu o omitted) 

eration o: log likelihood -116.25741 
erat1on l : loq likelihood -CJ6.783048 
eration 2: loq likelihood -CJ3.775235 
eration 3: log like1ihood -93.078314 
eration 4: log likelihood -92.853949 
eration 5: log likelihood -92.772875 
eration 6: log likelihood -92.743224 
eration 7: log likelihood -92.732339 
eration 8: log likelihood -92.728338 
eration 9: og likelihood -92.726867 
eration 1 o: log likelihood -92.726326 
eration 11: 1og 1ikelihood -92.726127 
eration 12: loq likelihood -92.726053 
eration 13: log likelihood -92.726026 
eration 14: log 1ikelihood -92.726016 
eration 15: log likelihood -92.726013 
eration 16: 1og likelihood -92.726011 
eration 17: 1oq 1ikelihood -92.726011 
eration 18: log likelihood -92.726011 
eration 19: log likelihood -92.726011 
eration 20: log likelihood -92.726011 
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-_eration 21: 
~eration ::2: 

log likelihood 
log likelihood 

-92.726011 
-92.726011 

mditional (fixed-effects) logistic regression 

)g likelihood = -92.726011 

Number of obs 
LR chi2(2) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

351 
71.62 

0.0000 
0.2786 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95~ Conf. Interval] 
--------+--------------------------------------------------------------------
:onsu l 
:onsu_2 I 

5.01e-l1 
5.44e-12 

l.OSe-11 -38.878 

i.cmg ,str(trio) or 

0.000 l.51e-ll 

xi: clog:i.t cond 
cmg Icmg 0-2 (naturally coded; Icmg O omitted) 

:eration o: log likelihood -118.41591 
_eration 1 : log likelihood -103.01904 
_eration 2: log likelihood -101.99994 
_eration 3: log likelihood -101.97513 
_eration 4: log likelihood -101.97511 

>ndl tional ( fixed-effects) lugls tlc regression 

•9 likelihuud = -101.97511 

Number of obs 
LR chi2(2) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

1.66e-l0 

351 
53.13 

0.0000 
0.2067 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95* Conf. Interval] 
--------+--------------------------------------------------------------------
Icmg_1 I 
Icmg 2 I 

.1278515 

.0211135 
.0631672 
.0141757 

-4.163 
-5.746 

xi: clogit cond or:i.peg ,str(trio) or 

_eration o: log likelihood -121.75345 
_eration 1: log likelihood -109.44313 
_erat ion 2: log likelihood -108.88227 
_eration J: log likelihood -- -108.87647 
eration 4: 1ug likelihood -108.87647 

0.000 
0.000 

.0485462 

.0056632 
.3367103 
.0787154 

>nditional (fixed-effects) logist_ic reqression Number of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

351 
39.32 

0.0000 
0.1530 '9 likelihood -108.87647 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95* Conf. Interval] 
--------+--------------------------------------------------------------------
uripeg ! .1472312 .0539666 -5.227 0.000 .071779 .3019967 

xi: clogit cond grupo ,str(trio) o r 

eration o: log likelihood -117.88776 
eration 1: log likelihood -98.613177 
eration 2: loq likelihood -96.383249 
eratlon 3: 1og likelihood -96.221485 
eration 4: 1og likelihood -96.219679 
eration 5: log likelihood -96.219679 
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nditional (fixed-effects) logistic regression 

g likelihood = -96.219679 

Number of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

351 
64.64 

0.0000 
0.2514 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95\ Conf. Interval] 
-------+--------------------------------------------------------------------
grupo 1 .058184 .0302612 -5.469 0.000 .0209941 .1612536 

xi: clogit cond ceg ,str(trio) o r 

eration o: log likelihood -113.71465 
eration 1: log likelihood -89.523354 
eration '). 

L • log likelihood -87.87279 
eration 3: log likelihood -87.819615 
eration 4: loq likelihood -87.819513 

nditional (fixed-etfect_s) 1ogistic regression 

q likelihood -(l'/.819513 

Number of obs 
LRchi2(1) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

351 
81.44 

0.0000 
.3168 

cond I Odds Ratio Std. Err. P>lzl [95· Conf. Interval] 
-------+--------------------------------------------------------------------

ceg I .0783113 .0294107 -fó.7B::' 0.000 .0375098 

i.cigaro ,str(trio) or xi: clogit cond 
cigaro Icigar 0-3 (naturally coded; Icigar O omitted) 

eration o: log li kelihood -125.37139 
eration 1 : log likelihood ~ -l20.2B219 
eration log likelihood - 20.26885 
eration 3: log likelihood -120.26884 

nditional (fixed-effects) logistic reqression 

-g likelihood = -l20.26B84 

Number of obs 
LR chi2(2) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

.1634946 

351 
16.54 
.0003 

0.0643 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95~ Conf. Interval] 
-------+--------------------------------------------------------------------
igar_1 
:iqar 3 I 

2.173452 
5.089454 

.9924214 
2.432868 

1.700 
3.404 

i.cigar2g ,str(trio) or 

0.089 
0.001 

.B8Bl422 
1.994245 

xi: clogit cond 
cigar2q Icigar 0-2 (naturally coded; Icigar O omitted) 

_eration o: log likelihood -124.13822 
.eration 1 : log likelihood -115.23403 
.eration 2: log likelihood -115.1426 
.eratlon 3: loq likelihood -115.14253 

mditional (fixed-effects) logistic regression Number of obs 
LR chi2(2) 
Prob > chi2 

5.318B5 
12.98864 

351 
26.79 

0.0000 
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g likelihood = -115.14253 Pseudo R2 0.1042 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95* Conf. Interval] 
-------+--------------------------------------------------------------------
igar_l I 
igar 2 I 

2.625035 
8.164065 

.7319762 
3.982037 

3.461 
4.305 

i.glice,str(trio) or 

0.001 
0.000 

1.519786 
3.138567 

xi: clogit cond 
glice lglice_0-2 (naturally coded; Iglice O omitted) 

eration o: log likelihood -126.66643 
eratlon l : log llkelihoocJ -123.72596 
eratlon 2: log likelihood 123.72489 
eration 3: log likelihood -123.72489 

nditional (fixed-effects) loqistic regression 

q likelihood = 1 3.72489 

Number of obs 
LR chi2(2) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

4.534066 
21.23643 

351 
9.63 

0.0081 
0.0374 

cond I Odds Ratio ,;td. Err. z P>lzl [95 Conf. Interval] 
-------+------------------ - -----------------------------------------------
lice l 
lice 2 I 

xi: clogit 
morte 

eration o: 
eration 1: 
eration '>. 

L. • 

eration 3: 
eration 4: 

.992042 
2.061739 

. )264601 

.~)710')73 

-0.024 
2.612 

cond i.morte,str(trio) o r 
Imorte 1- (naturally 

log likelihood -118.24707 
log likelihood -105.31199 
log likelihood -104.37681 
log likelihood -104.31404 
log likelihood -104.31346 

0.981 
0.009 

coded; 

.5204962 
1.198034 

I morte l omitted) 

1.890787 
3.548119 

nditional (fixed-effects) loqistic regression Number of obs 
LR chi2(l) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

351 
48.45 

0.0000 
0.1885 g likelihood -104.31.346 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95- Conf. Interval] 
-------+--------------------------------------------------------------------
orte 2 8 :~ () . 4 91 ~) 5 4.553 0.000 6.67135 117.5174 

lO 
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ANEXO 5: ANÁLISE MULTIV ARfADA 



neuropa-=. & vasculo-=. & ceg-=. 
!escol 1-3 (naturally coded; 
Ifumo2 0-2 (naturally coded; 
Ibebe2 0-2 (naturally coded; 

-
Ihiptr 0-2 (naturally coded; 

-
Iglice 0-2 (naturally coded; 

•te: lO groups (20 obs) dropped due to all positive or negative outcomes. 
eratlon 0: Log likelihood -86.589648 
eratlon 1: log likelihood -44.992538 
.eration 2: log likelihood -34.378937 
.eration 3: log likelihood -30.458028 
~eration 4: log likelihood -29.283977 
:eration 5: log likelihood -29.092354 
.eration 6: log likelihood -29.084336 
.eration 7: log likelihood -29.084316 

Jnditional lfixed-effects) logistic regression 

Jq likelihood = -29.084316 

Number of obs 
LR chi2(15) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
175.31 
0.0000 
0.7509 

------------------- ------ --------------------------- ----------------------
cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95• Conf. ~ r:terval] 

--------+--------------------------------------------------------------------
::scol ., .1057243 .1322555 -1.796 o. 072 .0091068 ; . :;.2739 L. 

::scol 3 .3973247 .5047781 -o. 727 0.468 .0329415 4.7'~'''344 

racag .5490391 .3696945 -0.890 0.373 .1467061 2.054747 
fumo2 1 3.965438 3.514965 1.554 0.120 .6978881 22.53' •.) 

.J 

fumo2 2 3.599659 2.610752 1.766 0.077 .8687682 14. 91-l "4 --
oebe2 1 .6708803 .6367696 -0.421 0.674 .1044053 4. 3108''< 

·-

bebe2 .., 2.113026 1.503724 1.051 0.293 .5237834 8.524283 L. 

hiptr 1 4.232029 3.310874 l. 844 0.065 .913318 19.6099 
hiptr ., 1.727805 1.679398 0.563 0.574 .257123 11.61043 L. 

ontrole .0094603 .0140338 -3.142 0.002 .0005167 .1732229 
neuropa 4.421 3.36748 1.951 0.051 .9934807 19.6735 
qlice 1 :~.677342 2.009785 1.312 0.190 .6148047 11.65925 
glice L. 0.689758 7.311303 2.570 0.010 1.670445 45.20466 

ceq .0197524 .0202224 -3.833 0.000 .0026556 .1469188 
vasculo 13.59399 9.935702 3.570 0.000 3.244985 56.94834 

xi:clogit cond i.escolag racag i.fumo2 i.bebe2 i.hiptrat controle neuropa 
i.g1ice ceg vasculo if escolag-=. & racag-=. & fumo2- . & bebe2-=. & hiptratR 
=. & controle-=. & neuropa-=. & vasculo-=. & ceg-=. ,str(trio) or 

.escolag !escol 1-3 (naturally coded; !escol 1 omitted) 

.fumo2 Ifumo2 0-2 (naturally coded; Ifumo2 O omitted) 

.bebe2 Ibebe2 0-2 (naturally coded; Ibebe2 O omitted) 

.hiptrat Ihiptr_0-2 (naturally coded; Ihiptr_O omitted) 

.glice Iglice 0-2 (naturally coded; Iglice O omitted) 

lote: 10 groups (20 obs) dropped due to all positive or negative outcomes. 
teration 0: log likelihood -86.589648 
teration 1: log likelihood -44.992538 
teration 2: log likelihood -34.378937 



Iteration 3: log likelihood -30.458028 
Iteration 4: log likelihood -29.283977 
Iteration 5: log likelihood -29.092354 
Iteration 6: log likelihood -29.084336 
Iteration 7: log likelihood -29.084316 

Conditi~na1 lfixed-effects) logistic regression Number of obs 
LR chi2(15) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 Log likelihood = -29.084316 

cond I üdds Ratio Std. Err. z P>lzl [95'1\ Conf. 

319 
175.31 
0.0000 
0.7509 

Interval] 
---------+--------------------------------------------------------------------
I escol 2 .1057243 .1322555 -1.796 o. 072 .0091068 1.22739 
I escol 3 .3973247 .5047781 -0.727 0.468 .0329415 4.792344 

racag .5490391 .3696945 0.890 0.373 .1467061 2.054747 
Ifumo2 1 3.965438 3.514965 1.554 0.120 .6978881 22.53183 
Ifumo2 ') 3.599659 2.610752 1.766 0.077 .8687682 14.91484 "--
Ibebe2 1 .6708803 .6367696 -0.421 0.674 .1044053 4.310896 
Ibebe2 2 2.113026 1.503724 1.051 0.293 .5237834 8.524283 
Ihiptr 1 4.232029 5.310874 1.844 0.065 .913318 19.6099 
Ihiptr ') 1.727805 1.679398 0.563 0.574 .257123 11.61043 L. 

controle .0094603 .0140338 -3.142 0.002 .0005167 .1732229 
neuropa 4.421 3.36748 1.951 0.051 .9934807 19.6735 

Iglice L 2.677342 2.009785 1.312 0.190 .6148047 11.65925 
Iglice 2 8.689758 7.311303 2.570 0.010 1.670445 45.20466 

-
ceg .0197524 .0202224 -3.833 0.000 .0026556 .1469188 

vasculo 13.59399 9.935702 3.570 0.000 3.244985 56.94834 

1rtest,saving(1) 

2 

xi:c1ogit cond i.escolag racag i.fumo2 i.hiptrat controle 
> ceg vasculo if escolag- . & racag-=. & fumo2-=. & bebe2-=. 
> trole-=. & neuropa-=. & vascu1o-=. & ceg-=. ,str(trio) or 

neuropa i.glice 
& hiptrat-=. & con 

i.esco1ag Iesco1_1-3 (natura11y coded; Iescol_1 
i.fumo2 lfumo2 0-2 (natura1ly coded; Ifumo2 O 
i.hiptrat Ihiptr_0-2 (natural1y coded; Ihiptr_O 
i.glice Iglice_0-2 (naturally coded; Iglice O 

omitted) 
omitted) 
omitted) 
omi t.ted) 

Note: 10 groups (20 obs) dropped due to all positive or negative outcomes. 
Iteration 0: log likelihood -86.604744 
Iteration 1: 1og like1ihood -45.483736 
Iteration 2: 1og 1ikelihood -34.907313 
Iteration 3: 1og likelihood -31.033283 
Iteration 4: log likelihood -29.965675 
Iteration 5: 1og 1ike1ihood -29.824896 
Iteration 6: log like1ihood -29.821172 
Iteration 7: log likelihood -29.821168 

Conditional (fixed-effects) 1ogistic regression 

Log likelihood -29.821168 

Number of obs 
LR chi2(13) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
173.84 
0.0000 
0.7446 



cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95\ls Conf. Interval] 
---------+--------------------------------------------------------------------
I escol 2 .1118969 .139493 

-
I escol 3 .2944986 .3714918 

racag .5856004 .3772818 
Ifumo2 1 3.820595 3.130638 
Ifumo2 2 4.125716 2.888072 
Ihipcr 1 4.128628 3.128795 
Ihiptr 2 2.246379 2.044433 
controle .0124649 .0176657 

neuropa 4.474484 3.328728 
Iglice 1 2.915783 2.135324 

-
Iglice 2 8.171704 6.463941 

ceg .0255066 .0233324 
vasculo 12.94407 9.106923 

. lrtest,using(1) 
·~oglt: likelihood-ratio test 

-1.757 0.079 
-0.969 0.332 
-0.831 0.406 

1.636 0.102 
2.025 0.043 
1.871 0.061 
0.889 0.374 

-3.094 0.002 
2.014 0.044 
1.461 0.144 
2.656 0.008 

-4.011 0.000 
3.640 0.000 

.0097206 

. 0248511 
.165654 

.7667379 
1.04627 

.9348468 

.3774008 

.0007751 
l. 041127 
.6940527 
1.733802 
.0042463 
3.259869 

chi2(2) 
Prob > chi2 

1.288081 
3.489967 
2.070145 
19.03773 
16.26878 
18.23355 
13.37097 
.2004662 
19.23012 
12.2049 
38.51464 
.1532134 
51.39747 

l. 47 
0.4786 

xi:clogit cond i.escolag racag i.fumo2 i.hiptrat controle 
> ceg vasculo if escolag-=. & racag-=. & fumo2-=. & bebe2-=. 
> trole-=. & neuropa- . & vasculo-=. & ceg-=. ,str(trio) or 

neuropa i.glice 
& hiptrat-=. & con 

l.escolag 
i.fumo2 
i.hiptrat 
i.glice 

Iesco1 1-3 
Ifumo2 ()-2 
Ihiptr 0-2 
Iglice_0-2 

~ate: 10 groups (20 obs) dropped 
Iteration 0: log likelihood 
Iteration 1: log likelihood 
Iteration 2: log likelihood 
Iteration 3: log likelihood 
Iteration 4: log 1ikelihood 
Iteration 5: log likelihood 
Iteration 6: log likelihood 
Iteration 7: log likelihood 

(naturally coded; I escol 1 omitted) 
(naturally coded; Ifumo2 o omitted) 

-
(naturally coded; Ihiptr o omitted) 
(naturally coded; Iglice o omitted) 

due to all positive or negative outcomes. 
-86.604744 
-45.483736 
-34.907313 
-31.033283 
-29.965675 
-29.824896 
-29.821172 
-29.821168 

~onditional (fixed-effects) logistic regression Number of obs 
LR chi2(13) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
173.84 
0.0000 
0.7446 ~og likelihood = -29.821168 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95· Conf. Interval] 

---------+--------------------------------------------------------------------
é escol 2 .1118969 .139493 -1.757 0.079 . 0097206 1.288081 
:escol 3 .2944986 .3714918 -0.969 0.332 .0248511 3.489967 

racag .5856004 .3772818 -0.831 0.406 .165654 2.070145 
: fumo2 1 3.820595 3.130638 1.636 0.102 .7667379 19.03773 
:fumo2 2 4.125716 2.888072 2.025 0.043 1.04627 16.26878 

-
:hiptr 1 4.128628 3.128795 1.871 0.061 .9348468 18.23355 

-
:hiptr 2 2.246379 2.044433 0.889 0.374 .3774008 13.37097 
:ontrole .0124649 .0176657 -3.094 0.002 .0007751 .2004662 
neuropa 4.474484 3.328728 2.014 0.044 l. 041127 19.23012 

:glice 1 2.915783 2.135324 1.461 0.144 .6940527 12.24949 
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Iglice 2 
ceg 

vasculo 

8.171704 
.0255066 
12.94407 

1rtest,saving(2) 

6.463941 
.0233324 
9.106923 

2.656 
-4.011 

3.640 

0.008 
0.000 
0.000 

1.733802 
.0042463 
3.259869 

38.51464 
.1532134 
51.39747 

xi:clogit cond i.escolag i.fumo2 i.hiptrat controle neuropa i.glice ceg va 
> sculo if escolag-=. & racag- . & fumo2- . & bebe2-=. & hiptrat-=. & controle
> =. & neuropa- . & vasculo-=. & ceg-=. ,str(trio) or 
i.escolag Iesco1 1-3 (naturally coded; Iescol 1 omitted) 
i.fumo2 Ifumo2 0-2 (naturally coded; Ifumo2_0 omitted) 
i.hiptrat Ihiptr_0-2 (naturally coded; Ihiptr_O omitted) 
i.glice Ig1ice 0-2 (naturally coded; Iglice O omitted) 

Note: 10 groups (20 obs) dropped due to all positive or negative outcomes. 
Iteration 0: log 1ikelihood -86.609334 
Iteration 1: 1og likelihood -45.546525 
Iteration 2: log 1ikelihood -35.098033 
Iteration 3: log likelihood -31.32815 
Iteration 4: 1og 1ikelihood -30.311862 
Jteration 5: log like1ihood -30.178234 
Iteration 6: log likelihood -30.174625 
lteration 7: log like1ihood -30.174621 

·:)ncll t 1 :~'id.l ( fixed-effccts) logistic regression Number of obs 
LR chi2(12) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 ~cg LLke1lhood = -30.174621 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95~ Conf. 

319 
173.13 
0.0000 
0.7415 

Interval] 
---------+--------------------------------------------------------------------
I escol 2 .1401147 .1626593 
Iesco1 3 .3854028 .4470759 
Ifumo2 1 4.042359 3.296932 

-
Ifumo2 2 4.26422 2.987091 

-
lhiptr 1 4.254568 3.241557 
Ihiptr ;' 2.01536 1.798538 
controle .0154493 .0212705 

neuropa 5.217772 3.849347 
Iglice 1 2.54376 1.803652 
Iglice 2 7.59907 5.834283 

·-

ceg .0270555 .0246777 
vascu1o L2.58086 8.62055 

. lrtest,using(2) 
Cloalt: likelihood-ratio test 

-1. 693 0.090 
-0.822 o. 411 

1.713 0.087 
2.070 0.038 
1.901 0.057 
0.785 0.432 

-3.029 0.002 
2.239 0.025 
1.317 0.188 
2.641 0.008 

-3.958 0.000 
3.695 0.000 

.0143987 

.0396736 

.8173316 
1.080369 

.955707 
.3505319 
.0010399 
1.22891S 
.6337707 
1.687484 
.0045275 
3.28441 

chi2(1) 
Prob > chi2 

1. 363467 
3.74393 
19.9927 
16.8309 

18.94027 
11.58718 
.2295273 
22.15381 
10.20987 

34.2201 
.161677 

48.19071 

0.71 
0.4005 

4 

~l: ·Joqit cond i.escolag i.fumo2 i.hiptrat controle neuropa i.glice ceg va 
> sculo 1f escolag-=. & racag-=. & fumo2-=. & bebe2-=. & hiptrat-=. & controle
> =. & neuropa-=. & vasculo-=. & ceg-=. ,str(trio) or 
i.escolag Iescol 1-3 (naturally coded; Iescol 1 omitted) 
i.fumo2 Ifumo2 0-2 (naturally coded; Ifumo2 O omitted) 
i.hiptrat Ihiptr_0-2 (naturally coded; Ihiptr O omitted) 



5 

i.glice Iglice 0-2 (naturally coded; Iglice O omitted) 

Note: 10 
Iteration 
Iteration 
Iteration 
Iteration 
Iteration 
Iteration 
Iteration 
Iteration 

groups (20 obs) dropped due to all positive or negative outcomes. 
o: log likelihood -86.609334 
1: log likelihood 45.546525 
2: log likelihood -35.098033 
3: log likelihood -31.32815 
4: log likelihood -30.311862 
5: 1og 1ikelihood -30.178234 
6: 1og likelihood -30.174625 
7: 1og likelihood -30.174621 

Condi tiona1 ( fixed-effects) logistic regression 

Log likelihood = -30.174621 

Number of obs 
LR chi2(12) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
173.13 
0.0000 
0.7415 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95t Conf. Interval] 
---------+--------------------------------------------------------------------
I escol 2 .1401147 .1626593 -1.693 0.090 .0143987 1.363467 

-
Iesco1 3 .3854028 .4470759 -0.822 o. 411 .0396736 3.74393 
Ifumo2 1 4.042359 3.296932 1.713 0.087 .8173316 19.9927 
Ifumo2 2 4.~26422 2.987091 2.070 0.038 1.080369 16.8309 
Ihiptr 1 4.254568 3.241557 1.901 0.057 .955707 18.94027 
Ihiptr ') 2.01536 1.798538 0.785 0.432 .3505319 11.58718 L. 

controle .0154493 .0212705 -3.029 0.002 .0010399 .2295273 
neuropa 5.217772 3.849347 2.239 0.025 1.228915 22.15381 

Iglice 1 2.54376 1.803652 1.317 0.188 .6337707 10.20987 
-

Ig1ice 2 7.59907 5.834283 2.641 0.008 1.687484 34.2201 
ceg .0270555 .0246777 -3.958 0.000 .0045275 .161677 

vascu1o 12.58086 8.62055 3.695 0.000 3.28441 48.19071 

1rtest,saving(3) 

xi:clogit cond i.fumo2 i.hiptrat controle 
> sco1ag~=. & racag~=. & fumo2~=. & bebe2~=. 

neuropa i.glice ceg vasculo if e 
& hiptrat~=. & controle~=. & neur 

> opa~ . & vasculo~=. 
i.fumo2 
i.hiptrat 
i.g1ice 

& ceg~=. ,str(trio) or 
Ifumo2 0-2 (naturally coded; Ifumo2 O omitted) 
Ihiptr_0-2 (naturally coded; Ihiptr_O omitted) 
Iglice 0-2 (naturally coded; Iglice O omitted) 

Note: 10 groups (20 obs) dropped due to all positive o r nega tive outcomes. 
Iteration o: log likelihood -87.1808 
Iteration 1: log likelihood -46.299002 
Iteration 2: log likelihood -36.358326 
Iteration 3: log likelihood -33.135323 
Iteration 4: 1og likelihood -32.490907 
Iteration 5: 1og likelihood -32.449625 
Iteration 6: log likelihood -32.449379 

Conditional (fixed-effects) logistic regression 

Log likelihood -32.449379 

Number of obs 
LR chi2 (10) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
168.58 
0.0000 
0.7220 
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cond I Odds Ratio Std. Err. z P>Jzl [95~ Conf. Interval] 
----------+--------------------------------------------------------------------
Ifumo2 1 4.456955 3.43092 l. 941 
Ifumo2 2 3.412937 2.128286 1.969 ,_ 

Ihiptr l 3.309213 2.300176 1. 722 
Ihiptr 2 1.542058 l.310319 0.510 
controle .0165266 .0218709 -3.100 

neuropa 3.821218 2.411078 2.125 
Iglice 1 1.869487 1.26724 0.923 
Iglice 2 6.360352 4.454812 2.641 

ceg .0471691 .0329701 -4.369 
vasculo 11.03521 7.10496 3.729 

. lrtest,using(3) 
Clogit: likelihood-ratio test 

xi:clogit cond i.furno2 i.hiptrat controle 
~ scolag~=. & racag~=. & furno2~=. & bebe2~=. 

& ceg~=. , str (trio) or 

0.052 
0.049 
0.085 
0.610 
0.002 
0.034 
0.356 
0.008 
0.000 
0.000 

.9858066 
1.005366 
.8473628 
.2916198 
.0012352 
1.109477 
.4951443 
1.611747 
.0119864 
3.124199 

chi2(2) 
Prob > chi2 

20.15045 
11.58597 

12.9235 
8.154262 
. 2211286 
13.16089 
7.05851 

25.09953 
.1856214 
38.97823 

4.55 
0.1028 

neuropa i.glice ceg vasculo if e 
& hiptrat~=. & controle~=. & neur 

> opa~=. & vasculo~=. 
i.fumo2 Ifumo2_0-2 (naturally coded; Ifurno2 O ornitted) 
i.hiptral fhiptr_0-2 (naturally coded; Ihiptr O ornitted) 
i.glice Iglice 0-2 (naturally coded; Tglice_O ornitted) 

Note: lO groups (20 obs) dropped due to a.ll positive o r nega tive outcomes. 
Iteration o: log likelihood -87.1808 
Iteration 1: log likelihood -46.299002 
Iteration 2: log likelihood -36.358326 
Itera.tion 3: log likelihood -33.135323 
Iteration 4: log likelihood -32.490907 
Iteration 5: log likelihood -32.449625 
Itera.tion 6: log likelihood -32.449379 

Conditiona.l (fixed-etfects) logistic regression Number of obs 
LR chi2(10) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 Log likelihood = -32.449379 

cond I Odds Ra.tio Std. Err. z P>Jzl [95+ Conf. 

319 
168.58 
0.0000 
o. 7220 

Interva1] 
---------+--------------------------------------------------------------------
Ifumo2 1 4.456955 3.43092 1. 941 0.052 .9858066 20.15045 

-

Ifurno2 2 3.412937 2.128286 1.969 0.049 1.005366 11.58597 
-

Ihiptr 1 3.309213 2.300176 1.722 0.085 .8473628 12.9235 
Ihiptr 2 1.542058 1.310319 0.510 0.610 .2916198 8.154262 
controle .0165266 .0218709 -3.100 0.002 .0012352 . 2211286 

neuropa 3.821218 2.4ll078 2.125 0.034 1.109477 13.16089 
Iglice 1 1.869487 1.26724 0.923 0.356 .4951443 7.05851 

-
Iglice 2 6.360352 4.454812 2.641 0.008 1.611747 25.09953 

ceg .0471691 .0329701 -4.369 0.000 .0119864 .1856214 
vasculo 11.03521 7.10496 3.729 0.000 3.124199 38.97823 

. lrtest,sa.ving(4) 



xi:clogit cond i.fumo2 controle 
> & racag-=. & fumo2- . & bebe2-=. 

neuropa i.glice ceg vasculo if escolag-=. 
& hiptrat-=. & controle-=. & neuropa-=. & v 

> asculo-=. & ceg-=. 
i.fumo2 
i.glice 

,str(trio) or 
Ifumo2 0-2 
Iglice 0-2 

(naturally coded; Ifumo2 O omitted) 
(naturally coded; Iglice O omitted) 

'Jote: 10 groups (20 obs) dropped due to all positive o r negative outcomes. 
Iteration 0: log likelihood -87.450777 
Iteration 1: log likelihood -47.208452 
Iteration 2: log likelihood -37.560135 
Iteration 3: log likelihood -34.663026 
Iteration 4: log likelihood -34.212234 
Iteration 5: log likelihood -34.196167 
Iteration 6: log likelihood -34.19614 

:onditional (fixed-effects) logistic regression 

Log llkelihood = -34.19614 

Number of obs 
LR chi2(8) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
165.09 
0.0000 
0.7071 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95~ Conf. Interval] 
---------+--------------------------------------------------------------------
Ifumo2 1 4.617371 3.392265 2.082 0.037 1.094054 19.48727 
Ifumo2 2 3.119813 1.809859 1.961 0.050 1.000763 9.72581 
controle .0273445 .0340947 
neuropa 3.395878 2.048222 

Iglice 1 2.189256 1.475426 
Iglice " 6.105139 4.082066 L 

~ 

ceg .0577112 .035742 
vasculo 11.81893 7.383583 

. lrtest,using(4) 
likeJihood-ratio test 

-2.887 0.004 
2.027 0.043 
1.163 0.245 
2.706 0.007 

-4.606 0.000 
3.953 0.000 

.0023743 
1.041238 
.5843029 
1.646488 
.0171431 
3.473851 

chi2(2) 
Prob > chi2 

.3149168 
11.07526 
8.202664 
22.63771 
.1942809 
40.21103 

3.49 
0.1743 

Xl:clogll cond 1 .fumo2 controle 
> & racag-=. & fumo2- . & bebe2-=. 

neuropa i.glice ceg vasculo if escolag-=. 
& hiptrat-=. & controle-=. & neuropa-=. & v 

> asculo-=. & ceg-=. 
i.fumo2 
i.glice 

,str(trio) or 
Ifumo2 0-2 
Iglice 0-2 

(naturally coded; Ifumo2 O omitted) 
(naturally coded; Iglice O omitted) 

'Jote: 10 groups (20 obs) dropped due to a11 positive o r negative outcomes. 
Iteration o: log likelihood -87.450777 
Iteration 1: log likelihood -47.208452 
Iteration 2: log likelihood -37.560135 
Iteration 3: log likelihood -34.663026 
Iteration 4: log likelihood -34.212234 
Iteration 5: log likelihood -34.196167 
Iteration 6: log likelihood -34.19614 

:onditional (fixed-effects) logistic regression 

Log likelihood -34.19614 

Number of obs 
LR chi2(8) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
165.09 
0.0000 
0.7071 
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·::o na I Odds Ratlo Std. Err. z P>lzl [ 95 ·. Conf. Interval] 
---------+--------------------------------------------------------------------
Ifumo2 1 4.617371 3.392265 2.082 0.037 1.094054 19.48727 
Ifumo2 ') 3.119813 1.809859 1.961 0.050 1.000763 9.72581 L 

controle .0273445 .0340947 -2.887 0.004 .0023743 .3149168 
neuropa 3.395878 2.048222 2.027 0.043 1.041238 11.07526 

Iglice 1 2.189256 1.475426 1.163 0.245 .5843029 8.202664 
Iglice ') 6.105139 4.082066 2.706 0.007 1.646488 22.63771 L 

~ 

ceg .0577112 .035742 -4.606 0.000 .0171431 .1942809 
vasculo 11.81893 ., . 3 8 3 'J 8 3 3.953 0.000 3.473851 40.21103 

lrtest,saving(5) 

xi:clogit cond controle 
> . & fumo2~=. & bebe2~=. 

neuropa i.glice ceg vasculo if escolag~=. & racag-= 
& hiptrat-=. & controle-=. & neuropa-=. & vasculo-=. 

> & ceg-=. 
i.glice 

,str(trio) or 
Iglice_0-2 (naturally coded; Iglice O omitted) 

Note: LO groups (?O obs) dropped due to a1l positive or negative outcomes. 
Iteration 0: 
Iteration 1 : 
Iteratlon 2: 
Iteration 3: 
Iteratlon 4: 
Iteration 5: 
Iteration 6: 

,~:~nd, t: :Jna i 

Log likelihood 

1og likelinood 
log like1ihood 
log likelihood 
1og likelihood 
log likelihood 
log 1ike1ihood 
log likelihood 

-37.429158 

-88.3312 
-48.498823 
- 3 9 . 8 '7 9 3 2 1 
-37.690558 
-37.434725 
-37.429162 
-37.429158 

8listic regression Number of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
158.62 
0.0000 
0.6794 

condI Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95· Conf. Interval] 
---------+--------------------------------------------------------------------
controle .0404467 .0515672 

neuropa ?..33928 1.328685 
Iglice 1 2.142955 1.429876 

-
Iglice ') 5.364424 3.384671 L 

ceg .06852':19 .0395098 
vasculo 15.29335 9.234037 

. lrtest,using(5) 
Clogit: likelihood-ratio test 

xi:cl g.tt :cllla l.iumo<::: controle 
> & racag-=. & fumo2-=. & bebe2-=. 
> asculo-=. & ceg-=. ,str(trio) or 
i.fumo2 Ifumo2 0-2 
i.glice Iglice 0-2 

-2.516 0.012 
1.496 0.135 
1.142 0.253 
2.662 0.008 

-4.649 1). 000 
4.517 0.000 

.0033239 

.7684389 

.5794999 
1.557612 

.022135 
4.683304 

chi2(2) 
Prob > chi2 

.4921709 
7.121233 
7.924519 

18.4751 
.2121433 
49.94054 

6.47 
0.0394 

neuropa i.glice ceg vasculo if escolag-=. 
& hiptrat-=. & controle =. & neuropa-=. & v 

(naturally coded; Ifumo2 O omitted) 
(naturally coded; Iglice O omitted) 

Note: lO groups (20 obs) dropped due to all positive or negative outcomes. 
Iteration 0: log likelihood = -87.450777 
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Iteration 1: log likelihood -47.208452 
Iteration 2: log likelihood -37.560135 
Iteratlon 3: log likel.ihood -34.663026 
Iterati.on 4: log likelihood -34.212234 
Iteration 5: log likelihood -34.196167 
Iteration 6: log likelihood -34.19614 

Conditiona1 (fixed-effects) logistic regression 

Log llkellhood = -34.19614 

Nurnber of obs 
LR chi2(8) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
165.09 
0.0000 
0.7071 

9 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95~ Conf. Interval] 
---------+--------------------------------------------------------------------
Ifurno2 1 4.617371 3.392265 2.082 0.037 1.094054 19.48727 
Ifurno2 2 3.119813 1.809859 1.961 0.050 1.000763 9.72581 
controle .0273445 .0340947 -2.887 0.004 .0023743 .3149168 

neuropa 3.395878 2.048222 2.027 0.043 1.041238 11.07526 
Iglicc 1 2.189256 1.475426 1.163 0.245 .5843029 8.202664 
Iglice 2 6.105139 4.082066 2.706 0.007 1.646488 22.63771 

ceg .0577112 .035742 -4.606 0.000 .0171431 .1942809 
vasculo 11.81893 7.383583 3.953 0.000 3.473851 40.21103 

xi:cloqit cond i.furno2 
> =. & furno2-=. & bebe2~ . 

neuropa i.glice ceg vasculo if escolag~=. & racag~ 
& hiptrat~ . & controle~ . & neuropa~=. & vasculo~= 

> . & ceg~ 
i.furno2 
i.glice 

,str(trio) or 
Ifurno2 0-2 
Iglice 0-2 

Note: 10 groups (20 obs) dropped 
Iteration o: log likelihood 
Iteration 1: log likelihood 
Iteration 2: log likelihood 
Iteration 3: loq likelihcod 
Iteration 4: log likelihood 
Iteration .'): log likelihood 
Iteration 6: log likelihood 

(naturally coded; Ifurno2 O ornitted) 
(naturally coded; Iglice O ornitted) 

due to all positive o r nega tive outcornes. 
-89.280146 
-50.036336 
-42.091261 
-40.259148 
-40.089522 
-40.087428 
-40.087428 

Conditional (fixed-effects) logistic regression Nurnber of obs 
LR chi2(7) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
153.31 
0.0000 
0.6566 Log likelihood ~ -40.087428 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95% Conf. Interval] 
---------+--------------------------------------------------------------------
Ifurno2 1 3.462997 2.271598 1.894 0.058 .9574045 12.52589 

-
Ifurno2 2 1.866774 . 9113426 l. 279 0.201 .7170389 4.860051 
neuropa 2.770287 1.548406 1.823 0.068 .9263172 8.284947 

Iglice 1 1.99746 1.237249 1.117 0.264 .5932453 6.725456 
Iglice 2 4.268676 2.458055 2.520 0.012 1.380833 13.19-609 

ceg .0636939 .0365111 -4.804 0.000 .0207093 .195898 
vasculo 12.76858 7.191538 4.522 0.000 4.233773 38.50858 
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. lrtest,using(5) 
Clogit: likelihood-ratio test chi2 (1) 

Prob > chi2 
11.78-

0.0006 

xi:clogit cond 
> - . & fumo2-=. 

i.fumo2 controle i.glice ceg vasculo if escolag-=. & racag 
& bebe2- . & hiptrat-=. & controle-=. & neuropa-=. & vasculo-

> =. & ceg-=. 
i.fumo2 
i.glice 

,str(trio) or 
Ifumo2 0-2 
Iglice_0-2 

(naturally coded; Ifumo2 O omitted) 
(naturally coded; Iglice_O omitted) 

Note: 10 groups (20 obs) dropped due to all positive o r nega tive outcomes. 
Iteration 0: log likelihood -88.166674 
Iteration 1: log likelihood 48.570782 
Iteration 2: log likelihood -39.467741 
Iteration 3: log likelihood -36.844179 
Iteration 4: log 1ikelihood -36.457975 
Iteration 5: log likelihood -36.445265 
Iteration 6: log 1ikelihood -36.445247 

\~ond i L; '::,:a L :: ixed-ef fects) logistic regression Number of obs 
LR chi2(7) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 Log 1ike1ihood = -36.445247 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [ 95. Conf. 

319 
160.59 
0.0000 
0.6878 

Interval] 
---------+---------------------------------------------------------------------
Ifumo2 1 2.992611 2. 008213 
Ifumo2 C) 2.420644 1.267079 L 

controle .0265962 .0352593 
Iglice 1 1.68906 1.139742 
Iglice 2 5.861817 3.891096 

ceg .0590779 .0346432 
vascu1o 17.90412 10.76664 

lrtest,usi.ng(5) 
Clogit: likelihood-ratio test 

1.633 0.102 
1.689 0.091 

-2.736 0.006 
0.777 0.437 
2. 664 0.008 

-4.824 0.000 
4.798 0.000 

.8032399 

.8677046 

.0019786 

.4500622 
1.595885 
.0187189 
5.509133 

chi2(1) 
Prob > chi2 

11.1495 
6.752893 

.357505 
6.338957 
21.53094 
.1864528 
58.18657 

4.50 
0.0339 

xi:clogit cond i.fumo2 controle neuropa ceg vasculo if escolag-=. & racag
> =. & fumo2- . & bebe2-=. & hiptrat-=. & controle-=. & neuropa-=. & vasculo-= 
> . & ceg
i.fumo2 

,str(trio) or 
Ifumo2 0-2 

Note: 10 groups (20 obs) dropped 
Iteration o: log likelihood 
Iteration 1: log likelihood 
Iteration 2: log like1ihood 
Iteration 3: 1og likelihood 
Iteration 4: 1og likelihood 
Iteration 5: log likelihood 
Iteration 6: log likelihood 

(naturally coded; Ifumo2 O omitted) 

due to all positive o r nega tive outcomes. 
-88.492534 
-49.576083 
-41.313412 
-39.206997 

-38.97914 
-38.975277 
--38.975276 

Conditional (fixed-effects) logistic regression Number of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi2 

319 
155.53 
0.0000 



Pseudo R2 0.6661 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>izl [95· Conf. Interval] 

---------+--------------------------------------------------------------------
I fumo::: 1 3.896849 2.54933 

-
Ifumo2 ..., 2.52619 1.303194 L 

controle; .0507127 .0554722 
neuropa 3.526607 1.978618 

ceg .0892424 .0479889 
•Jasculo 11.48004 6.45659Q 

. lrtest,using(5) 
Clog1t: llkelihood-ratio test 

2.079 0.038 
1.796 U.072 

-2.726 I). 006 
2.246 0.025 

-4.494 0.000 
4.339 0.000 

1.081073 
.9190812 
.0059433 
1.174321 
.0311063 
3.812508 

chi2(?} 
Prob > r:hi2 

14.04663 
6.943495 
.4327181 
10.59076 
.2560316 
34.56812 

9.56 
0.0084 

xi: clog1 t cond i. tumo2 cont roi•.: neur cpa 
> cag-=. & fumo2-=. & bebe2-=. & hiptrat-=. 

.L.gl.l....:t::: vasculo 
& controle-=. & 

.1f escolag-=. & ra 

>lo-=. & ceq-=. ,str(trlo) or 
i.fumo2 Ifumo2 0-7 

·-

i.glice Iglice 0-2 
(naturally coded; Ifumo2 O omitted) 
(naturally coded; lglice_O omitted) 

& vascu 

Note: 10 groups (20 obs) dropped due to all positive or negat1ve outcomes. 
Iteration 0: loq likelihood -Q3.203448 
Iterat1on 1: loq like1lhood -SQ.848412 
Iterat.1on '· log lll-:el.Lhood -'>3.7QQ073 
Iteration 3: 1oq likeld10od _r,2.694387 
Iterat1on 4: loq 1ikel1hood - 2.639413 
Itetdtlon :1: loq 1ikelihood '<2.630228 

C:ond1tional (fixed-t>ffectsJ loqló~tic regress1on 

~og likel1bood = -S2.639228 

Number of obs 
LR chi2(7) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
128.20 
0.0000 
0.5491 

cond I Odds Ratio ;)td. Err. z P>lzl [95· Cont. Interval] 
---------+--------------------------------------------------------------------
Ifumo.2 l 3.716916 ~~-0236.:26 

Ifumo2 ., 1.782821 .t1006634 L 
-

.:::ontrole .036713 .d3573Q4 
:.eu r opa i 3.982694 -~. U98 ':H:o l 

Igl1 ,_·e l 1. 7nsss . '•33321!q 
-

Igl1ce -, 2.598254 l.l9950Cl L 

vasculo 12.81893 .,.320251 

. lrtest,using(5) 
Cloq1t: likelihood-ratlo test 

2.411 u.Oló 
1.287 0.198 

-3.395 1). 00 l 
2.623 J. UU>.__, 

l. 04 5 (,. 296 
::. 068 U.039 
5.174 1).000 

' ~)torr-, 

l • .:_tvOOJ 

.739322 
.0054473 
~.4:..-:953 

.Gl35422 
l.05l27IJ 
4.877252 

chi2(1) 
Prob > chi2 

10.80459 
4.29914 

.2474345 
l1.18644 
4.977757 
6.421654 
33.69214 

36.89 
0.0000 

xi:clog1t cond controle neuropa i.glice ceq 
> o2-=. & bebe2-=. & hiptrat-=. & controle-=. & 
> =. ,str(trio) or 

if escolag--=. & racag-=. & fum 
neuropa-=. & vasculo-=. & ceg-

i.gl.1ce Iglice U-2 (naturally coded; Iqlice I) omittedl 



Note: 10 groups (20 obs) dropped due to all positive or negative outcomes. 
Iteration 0: log likelihood -96.170582 
Iteration 1: 1og 1ikelihood -62.35321 
Iteration 2: log likelihood -56.176295 
Iteration 3: 1og likelihood -55.264883 
Iteration 4: log 1ikelihood -55.230558 
Iteration 5: log likelihood -55.23049 

Conditional (fixed-etfects) logistic regression Number of obs 
LR chi2(5) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
123.02 
0.0000 
0.5269 Log 1ike1ihood = -55.23049 

cond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95, Conf. Interval) 
---------+------------------------- ------------------------------------------
controle .0521316 .045355 

neuropa 6.116112 2.88'7861 
Iglice l 1.992172 1.048679 

-
Ig1ice ') 4.992'712 2.550919 L -

c.:eg .058367 .0287834 

. lrtest,using(5) 
C1oqlt: 1lkelihood-rdtlo test 

-3.395 0.001 
3.835 1).000 
1.309 o. 190 
3. 14 7 1).002 

-5.761 0.000 

.0094743 
2.424161 
.7099941 
1.834144 
.0222025 

:hi2 ( 3) 
Prob > chi2 

.2868492 
15.43084 
5.589837 
13.59063 
.1534381 

42.07 
0.0000 

12 

*modelo i1nal 
xi:clogit cond contr 

> • & fumo2- . & beb·. 
> & ceg- . ,str(tr 
i.glice 

neuropa i.glice ·eg vasculo if escolag-=. & racag-= 
& hiptrat-=. & ,-.: !ct:role- . & neuropa-=. & vasculo-=. 

o r 
Iqlice 0-2 t·,,·, ,;;:ally coded; Iglice_O omitted) 

Note: 1 O g rour. 
Iteration 0: 

J obs) dropped ~!. to all positive or negati"· ::>utcomes . 

Iteration 
Iteratior. 
Iterati:: ··· 
Itera• ; : 
Iter :· 5: 
Ite: .n 6: 

.:;g likelihood 
ioq likelihood 
loq likel1hoc: 
log likelih :d 

log 
loq 
log 

likel . . Jod 

J i f:. . nood 
1 • ... ihood 

-88.3312 
48.498823 
39.879321 

-37.690558 
-37.434725 
-37.429162 
-37.479158 

:· ~;d ~ti anal (f ixec • · t fects J 1oqis ti c reg r e ;c . ~on Numbcr of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 Log likelihood -37.429158 

cond Lis Ratio Std. E r~ . z P>lzl [ 95. Conf. 

319 
158.62 
0.0000 
0.6794 

Interval] 
---------· ------------------- ----------------------------------------------
contra:. .0404467 .051r:c -~ "! 

L. -2.516 0.012 .0033239 .4921709 
neur .'i I 2.33928 l. 3. 685 l. 496 0.135 .7684389 7.121233 

I g 1 ~' 2.142955 1. l 9876 1.142 0.253 .5794999 7.924519 
Ic::: 2 5.364424 .. 384671 2.662 0.008 1.557612 18.4751 

ceg .0685259 .0395098 -4.649 0.000 .022135 .2121433 
. :.óCUlO 15.2933' 9.234037 4.517 0.000 4.683304 49.94054 
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*modelo tinal mesmo 
Xl:clogit cond i.fumo2 controle 

> racag-=. & fumo2-=. & bebe2-=. 
> sculo~ . & ceg- . , str (trio) o r 

neuropa i.glice ceg vasculo if escolag-=. & 
& hiptrat-=. & controle-=. & neuropa-=. & va 

i.fumo2 Ifumo2 0-2 
i.glice Iglice 0-2 

(naturally coded; Ifumo2 O omitted) 
(naturally coded; Iglice O omitted) 

Note: lO groups (20 obs) dropped due to all positive or negative outcomes. 
Iteration 0: log likelihood -87.450777 
Iteration 1: log likelihood -47.208452 
Iteration 2: log likelihood -37.560135 
Iteratlon 3: log likelihood -34.663026 
Iteration 4: log likelihood -34.212234 
Iteration 5: log likelihood -34.196167 
Iteration 6: log likelihood -34.19614 

Condltional (fixed-effects) logistic regression Number of obs 
LR chi2(8) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 

319 
165.09 
0.0000 
0.7071 Log 1ikelihood = -34.19614 

<:ond I Odds Ratio Std. Err. z P>lzl [95, Conf. Interval) 
---------+--------------------------------------------------------------------
lfumo2 l 4.617371 3.392265 2.082 0.037 1.094054 19.48727 

-

lfumo2 2 .119813 1.809859 1.961 
controle .0273445 .0340947 -2.887 

neuropa 3.395878 
Iglice 1 2.189256 
Iglice_2 

ceg 
vasculo 

6.105139 
.0577112 
11.81893 

2.048222 
1.475426 
4.082066 

.035742 
7.383583 

2.027 
1.163 
2.706 

-4.606 
3.953 

0.050 
0.004 
0.043 
0.245 
0.007 
0.000 
0.000 

1.000763 
.0023743 
1.041238 
.5843029 
1.646488 
.0171431 
3.473851 

9.72581 
.3149168 
11.07526 
8.202664 
22.63771 
.1942809 
40.21103 

tab fumo2 cond if escolag-=. & racag-=. & fumo2-=. & bebe2-=. & hiptrat-=. & 
> controle-=. & neuropa- . & vasculo- . & ceg- . 

cond 
fumo2 controle caso I Total 

-----------+----------------------+----------
nunca 

fumante I 
ex-fumante I 

152 
23 
57 

44 I 
26 I 
37 I 

196 
49 
94 

-----------+----------------------+----------
Total I 232 107 I 339 

. save,rep1ace 
file C:\monlca\bancotrabl.dta saved 




