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RESUMO

Introdução:

A

incidência

de

diabete

melito

(DM)

tem

aumentado,

principalmente em idosos. Evidências epidemiológicas mostram que obesidade
e gordura abdominal constituem fator de risco para o desenvolvimento de DM.
Objetivo: Verificar a associação da incidência de DM referida com obesidade e
gordura abdominal, em coorte de idosos domiciliados no município de São
Paulo/Brasil - 2000 e 2006. Casuística e métodos: Foram utilizados dados do
Estudo

SABE

–

Saúde,

Bem-estar

e

Envelhecimento,

longitudinal,

epidemiológico, de base domiciliar, realizado no município de São Paulo, em
2000 (2.143 idosos), e em 2006 (1.115 idosos). A população de estudo foi
constituída por idosos (≥ 60 anos), de ambos os sexos, selecionados por
amostra probabilística, e que não referiram DM, em 2000, e que apresentaram
todos os dados necessários a este estudo. As variáveis analisadas foram: DM
referida, com alternativa de resposta dicotômica (sim ou não), obesidade, pelo
índice de massa corporal - IMC ≥ 30 kg/m², gordura abdominal (circunferência
da cintura – CC ≥ 88 cm, para mulheres, e ≥102 cm, para homens; e razão
cintura/quadril – RCQ ≥ 1, para homens, e ≥ 0,85, para mulheres) e
características

sociodemográficas

(sexo,

grupo

etário,

escolaridade,

companhia no domicílio). Para verificar a associação entre as variáveis, utilizouse teste Rao Scott, para amostra complexa, e regressão logística múltipla
(p<0,05) e o programa Stata/SE 10.0 for Windows. Resultados: Dos 1.115
idosos, foram reavaliados 914, sendo que 72 constituíram os novos casos de
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DM (7,7%/1.000 pessoa/ano). Verificou-se que a maior proporção (58%) de
indivíduos que referiram DM, era composta por mulheres. Ainda que a
obesidade tenha se associado, positivamente, com referência de DM,
constatou-se que a RCQ (OR=2,32; IC=1,47-3,67) e CC (OR= 2,33; IC=1,443,77) foram preditoras para DM referida. Conclusão: De todas as variáveis
analisadas, apenas a gordura abdominal constituiu fator de risco para
incidência da doença, no período de 6 anos.

Descritores: diabete melito, índice de massa corporal, circunferência da
cintura, razão cintura/quadril, idosos, Estudo SABE.

Diabete melito referida: incidência e preditores, em coorte de idosos

ALMEIDA, MF. Reported Diabetes: incidence and predict in cohort eldery
people, resident in the city of São Paulo – SABE Survey: Health, Wellbeing and
Aging [Dissertação de Mestrado em Nutrição em Saúde Pública]. São Paulo:
Faculdade de Saúde Pública da USP; 2010.

ABSTRACT

Introduction: The incidence of diabetes mellitus (DM) has increased, mainly in
aged persons. Epidemiological evidences show that obesity and abdominal fat
constitute risk factor for development of DM. Objective: To verify the
association the incidence of DM with obesity and abdominal fat, in cohort of
elderly domiciled in São Paulo / Brazil - 2000 and 2006. Casuistic and
methods: It were analized data of the SABE Survey, a longitudinal,
epidemiologic and household based study, carried in the city of São Paulo, in
2000 (2,143 elderlies) and 2006 (1,115 elderlies). The study population was
constituted by aged (≥ 60 years), of both gender, selected by probabilist sample,
who did not reported DM, in 2000, with all necessary data to this study. The
analized variables were: reported DM, with dicotomic answer (yes or no),
obesity, by body mass index - BMI ≥ 30 kg/m², abdominal fat (waist
circunference - WC ≥ 88 cm, for women, and ≥102 cm, for men; and waist-to-hip
ratio – WHR ≥ 1, for men, and ≥ 0.85, for women) and socio-demographics
characterstics (gender, age group, educational status and home company). To
verify the association among the variables, it was applied the Rao Scott test, for
complex samples, multiple logistic regression (p<0.05) and statistical software
Stata/SE 10.0 for Windows. Results: Out of the 1,115 elderlies, it were reassessed 914, being 72 as new cases of DM (7.7%/1,000 people/year). It was
verified that a greater proportion (58%) of the subjects who reported DM, was
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composed by females. Even though obesity was positively associated to
reported DM, WHR (OR=2.33; IC=1.47-3.77) and WC (OR= 2.32; IC=1.44-3.67)
were predictors for DM. Conclusion: Of all variables analized, only abdominal
fat was considered risk factor for the incidence of this disease, in a period of 6
years.
Key-words: diabetes mellitus, body mass index, waist circunference, waist-tohip ratio, elderly people, SABE Survey.
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1. INTRODUÇÃO

“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus”
(I Tessalonisenses 5:18)

17
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1 - INTRODUÇÃO
1.1 - Diabete melito em idosos
A DM tipo 2 é doença crônica não transmissível que representa problema
de saúde pública, tanto por sua crescente incidência, quanto pela alta
morbimortalidade e é, particularmente, importante para população idosa, pela
elevada

frequência

macrovasculares

de

(doença

ocorrência

e

cardiovascular,

por

acarrretar

cerebrovascular

complicações
e

de

vasos

periféricos) e microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia)1
Essas complicações podem afetar a independência das pessoas idosas,
na execução de suas atividades cotidianas, em especial, as básicas de vida
diária (ABVDs), como alimentar-se, banhar-se, locomover-se, vestir-se, levantar
e sentar, sem ajuda. A dependência para o desempenho nessas atividades
tende a aumentar de cerca 5%, no grupo etário de 65 a 74 anos para,
aproximadamente, 50%, em pessoas com 90 anos ou mais. E, à medida em
que mais pessoas vivem até idade bem avançada, aumenta a prevalência de
doenças, para as quais a idade é fator de risco2.
Estudos recentes têm mostrado que, contrariamente, ao que se pensava,
a incidência da diabete tem apresentado tendência de crescimento, tanto nos
países desenvolvidos, como, também, naqueles em

desenvolvimento2.

Segundo a OMS, o número de indivíduos com DM, em todo mundo, era de 177
milhões, em 2000, com expectativa de alcançar 350 milhões de pessoas, em
2025. Nos países da América Latina e Caribe, o aumento do número total de
indivíduos (≥ 65 anos) com DM será 194%. Semelhantemente, no Brasil,
projeções apontam que, em 2030, o número de pessoas com 65 anos e mais
será 11,3 milhões3,4.
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A DM é, frequentemente, associada a maiores riscos de doenças e
mortalidade, sendo muito comum com o avançar da idade, embora a estimativa
de prevalência em pessoas idosas (≥ 65 anos) varie de 8,9%, para 16,6%. A
estimativa anual de incidência de DM foi de 10 casos por 1000 habitantes5.
Boyle et al.6 relatam que é esperado grande aumento da prevalência de DM em
idosos, de 252% nas mulheres de 65-74 anos, e 537%, nos homens ≥ 75 anos.
Mcbean et al.7 analisaram a prevalência, a incidência de DM e a
mortalidade na população idosa americana (>67 anos), que participou do
Medicare Elderly Beneficiaries, de 1993-2001, segundo etnia, grupo etário e
sexo, e concluíram que a incidência anual foi 8,6% casos por mil habitantes
para idosos canadenses. Essa incidência diminuiu com o avanço da idade, de
9,5%, para idosos do grupo etário 65-74 anos, para 7,9%, para o grupo 75-84
anos, e 3,1%, para o grupo de 85 anos ou mais. Esses autores concluíram que
o tempo de sobrevida foi menor para indivíduos diabéticos (média de 55 meses,
desvio-padrão 0,68 meses), quando comparados aos indivíduos não diabéticos
( média de 61,5 meses, desvio padrão 0,28 meses).
No Brasil, o estudo mais abrangente sobre a prevalência de DM foi
realizado em 1988, em nove capitais brasileiras. A prevalência estimada da
doença, ajustada por idade, variou de 5,2% a 9,7%, nos diferentes centros
urbanos analisados, sendo que, em cidades, das regiões Sul e Sudeste, foram
constatadas as maiores prevalências. Foi observada, também, variação da
prevalência, de acordo com a idade, de 3% a 17%, nos grupos de 30-39 e de
60-69 anos, respectivamente. A prevalência da tolerância diminuída à glicose,
estágio prévio à manifestação da diabete, em que a prevenção primária
mostrou-se efetiva, clinicamente, era 8%, no grupo de 30-39 anos e 11% no
grupo de 60-69 anos8.
Resultados do Estudo SABE mostraram que 17,9% dos idosos (≥ 60
anos), entrevistados referiram ter DM, com predomínio no sexo feminino, sendo
maior a prevalência, no grupo de 60 a 74 anos. Dentre as doenças e agravos
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não transmissíveis (DANT) avaliadas nesse estudo, a DM foi a única doença
crônica cuja frequência diminuiu com o avançar da idade, provavalmente, pelos
óbitos decorrentes de suas complicações9. É interessante ainda enfatizar que
esse é um dos poucos estudos populacionais de DM, com idosos até idades
mais longevas. Geralmente, a maioria dos estudos vão até a década de 70.
Em nosso país, tem-se observado crescente número de hospitalizações
por DM que, de certa forma, traduz o aumento de sua prevalência e/ou
incidência. Parte da dimensão do problema pode ser evidenciada no estudo de
Franco e Rocha10 que mostram a elevação da frequência de internações por
essa doença, como causa principal ou associada. Esse crescimento pode ser
resultado de um conjunto de fatores, como o envelhecimento populacional,
maior urbanização, história familiar de diabete, alterações do estilo de vida,
maiores taxas de excesso de peso e maior tempo de vida dos indivíduos com a
enfermidade11.
Pelo fato de a DM estar associada a maiores taxas de internações, a
maiores necessidades de cuidados médicos, a maior incidência de doenças
cardiovasculares e cerebrovasculares, pode-se prever a carga que isso
representará para os sistemas de saúde dos países latino-americanos, dos
quais a maioria ainda apresenta grandes dificuldades no controle de doenças
infecciosas7. Essa doença é uma das principais causas de mortalidade,
insuficiência renal, amputação dos membros inferiores, cegueira e doença
cardiovascular em todo o mundo, incluindo doenças coronarianas e acidentes
vasculares cerebrais e a maioria das consequências e causas de morte dessa
enfermidade resultam de complicações micro e macrovasculares 8,10.
De acordo com Lebrão e Laurenti9 e Blaum et al.12 a DM é,
frequentemente, subdiagnosticada e, como consequência, os idosos doentes
não são tratados. Estima-se que metade dos idosos diabéticos ignoram sua
condição de doentes e que número significativo dos que fazem tratamento, não
conseguem

controlar

a

glicemia

e,

geralmente,

morrem,

devido

às
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complicações da doença, sendo estas que figuram como causa de óbito.
Também, deve-se considerar a companhia no domicílio e o estado marital
dos idosos. Lebrão e Laurenti9 constataram que a maioria (86,8%) dos idosos
do município de São Paulo, vivia acompanhada, porém essa condição não é
igual para todos os indivíduos; nessa mesma pesquisa, verificou-se que 21,5%
moravam sozinhos, especialmente, no grupo de 80 anos e mais. Essa situação
difere entre homens e mulheres, sendo que, no sexo feminino, essa proporção
se eleva para 25,3%, enquanto, no sexo masculino, é 13,8%. Essa diferença
ocorre porque os homens, geralmente, casam mais de uma vez e são mais
acolhidos, em relação às mulheres. Se essa condição já inspira atenção aos
idosos, na velhice avançada é motivo de preocupação e cuidados com essa
população.
Com base nesses dados epidemiológicos que apontam o aumento, tanto
da incidência, como da prevalência de diabete melito, assim como o impacto
dessa doença sobre a saúde e qualidade de vida da população, especialmente,
idosa, vários estudos têm verificado o efeito do envelhecimento sobre a função
da célula beta pancreática, com o intuito de verificar o tempo de
desenvolvimento da intolerância à glicose, em qualquer população e a
sensibilidade dos testes, em detectar, precocemente, as anormalidades da
função dessas células. Os resultados mostraram que os níveis de glicose pósprandial e, em jejum, aumentam, com o avanço da idade de 6 a 9 mg/dL e 1 a 2
mg/dL, por década, respectivamente13.
O mecanismo que explica essa relação entre a idade e a intolerância à
glicose ainda não está claro. Sabe-se que o metabolismo normal da glicose é
mantido por meio de hormônios pancreáticos e gastrointestinais, como a
insulina, o glucagon, a amilina, o GLP-1 (glucagon-like pepti de-1) e o GIP
(glucose-dependent insulinotropic popypeptide)13,14.
Estudos mostram que, com o avançar da idade, há uma disfunção na
secreção de insulina, em consequência de alterações, no metabolismo da
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glicose, que podem contribuir para intolerância à glicose, que culmina na
resistência à insulina e, possivelmente, na redução da depuração da insulina,
possibilitando o desenvolvimento da DM. A sensibilidade das células β
pancreáticas por hormônios glicorregulatórios como, incretinas, também é
prejudicada. Acrescenta-se o fato de que com o envelhecimento aumenta a
produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNFα (fator de necrose tumoral
alfa) e

IL-6

(interleucina 6) que

estão,

diretamente,

associados ao

13

desenvolvimento da DM .
Além da idade como fator propulsor para ocorrência de DM, outros fatores
associados com envelhecimento, também podem contribuir para tolerância
diminuída à glicose (TDG) e DM tipo 2, como: diminuição da prática de
atividade

física,

uso

abusivo

de

medicamentos,

presença

de

outras

comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares),
disfunção na secreção da insulina e, especialmente, o aumento do peso e da
gordura intra-abdominal, como mostra a figura 1 13,15,16.
Meneilly et al.17 avaliaram a secreção de insulina, em idosos subnutridos e
obesos com tolerância à glicose normal e DM, e constataram que indivíduos
diabéticos subnutridos apresentaram concentração sérica nomal de insulina em
jejum, comparado aos indivíduos diabéticos obesos. Idosos diabéticos obesos
tiveram maior concentração sérica de insulina em resposta à teste oral de
tolerância à glicose oral, do que os subnutridos.
O processo de envelhecimento é caracterizado também por alterações
físicas, fisiológicas, metabólicas, morfológicas, orgânicas, psíquicas e sociais
que podem afetar a saúde e qualidade de vida, com o passar dos anos, e
contribuir para desenvolvimento de distúrbios nutricionais, como a obesidade e
a subnutrição. A obesidade, em especial, é a doença crônica que está
diretamente associada ao risco para desenvolvimento de DANT, especialmente,
a DM, com consequente redução da qualidade de vida e maior chance de óbito,
em idosos18,19.
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Figura 1- Fatores de risco para diabete melito associados ao envelhecimento
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Fonte: Chang e Halter, 2003.

1.2 - Obesidade e diabete melito

A prevalência e a incidência de obesidade tem aumentado, em todos os
segmentos populacionais, em particular nos idosos. Essa doença acarreta
distúrbios psicológicos, sociais, aumento do risco de morte prematura, está
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associada com a resistência à insulina e com DANT como, DM, hipertensão
arterial sistêmica (HAS), dislipidemias, doenças cardiovasculares (DCV) e
câncer, que podem interferir na qualidade de vida do indivíduo desses
indivíduos. Essas condições assumem importância para os idosos, por
apresentarem maior prevalência dessas doenças20.
A identificação ou diagnóstico da obesidade pode ser feita por vários
métodos, sendo a antropometria o mais utilizado 21,22. O índice de massa
corporal (IMC), obtido pela divisão do valor do peso corporal, em quilogramas
(kg), pelo valor da estatura, ao quadrado, em metros (m), é um dos indicadores
mais utilizados em estudos epidemiológicos (associado ou não a outras
variáveis antropométricas), para identificação de indivíduos em risco nutricional,
em razão da frequência e obtenção relativa dos dados de peso e estatura, bem
como sua relação com morbidade e mortalidade23,24,25.
O processo de envelhecimento acarreta alterações da composição
corporal. O peso e estatura corporais diminuem; ocorre modificação na
localização de gordura corporal, com acúmulo de massa adiposa, na região
abdominal; há redução de massa magra e de água23,26.Todas as reservas
corporais são reduzidas com o avanço de idade, podendo o envelhecimento ser
considerado fator de risco para distúrbios nutricionais.
Além

disto,

a

interação

de

fatores

endógenos

(genéticos

e

neuroendócrinos), juntamente, com outros fatores relacionados ao ambiente,
onde o indivíduo vive ou viveu, tais como alimentação, nível socioeconômico,
escolaridade e atividade física também influenciam as alterações decorrentes
do envelhecimento. Dessa forma, boa parte do declínio associado ao
envelhecimento pode ser resultado do estilo de vida dos idosos, desde a vida
adulta e não apenas de uma característica própria e inevitável desse
processo27.
Tendo em vista esses aspectos, algumas instituições internacionais,
como a OMS consideram obeso, o indivíduo que apresenta IMC maior ou igual
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a 30 kg/m2 28. Porém, essa classificação foi preconizada para pessoas adultas
e, considerando as mudanças ocorridas com o processso de envelhecimento,
algumas instituições internacionais, como American Academy of Family
Physicians, The American Dietetic Association e National Council on the Aging
Inc.,29 propõem que os valores de IMC para idosos com excesso de peso sejam
≥ 27 kg/m²; a Organização Pan-Americana de Saúde30 sugere valores de IMC,
semelhantes aos descritos no estudo de TROIANO et al.31 considerando
obesidade, quando o IMC ≥ 30 kg/m², contudo ainda não existem valores de
IMC específicos para população idosa.
Vários estudos têm mostrado a associação entre obesidade (IMC ≥ 30
kg/m2) e DM tipo 232,33. Entretanto, poucas são as informações dessa
associação na população idosa, particularmente, no Brasil.
Hennis et al.34 examinaram a distribuição e o impacto da diabete melito
na população do Caribe (40 a 84 anos) e constataram prevalência de 9,1% e
24%, respectivamente, para indivíduos com 40 a 69 anos e 70 a 79 anos.
Esses resultados sugerem que, com o avanço da idade, maior é o risco de
desenvolver a doença. A DM foi, positivamente, associada com história familiar
da doença (OR = 2,95, 95% de IC 2,39-3,40), obesidade (OR = 1,74; IC 1,442,10) e hipertensão (OR = 1,71, 95% de IC 1,42-2,05).
Em estudo longitudinal, com descendentes africanos de Barbados (40 a
84 anos), Nemesure et al.32 constataram que a incidência de DM tipo 2, durante
o período de 9 anos foi 14%, sem diferença entre os sexos. Valores elevados
(4° quartil, ≥ 29 kg/m2) de IMC apresentaram associação com incidência de DM,
quando comparados aos do grupo referência (1° quartil, ≤ 23 kg/m2). Os autores
concluíram que a obesidade é fator contribuinte para desenvolvimento de
morbidades crônicas, especialmente a DM.
Barceló et al.,35 utilizando dados do Estudo SABE, realizado em 7
centros urbanos da América Latina e Caribe (Argentina, Barbados, Brasil, Chile,
Cuba, México e Uruguai), com idosos (60 anos e mais), verificaram que
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prevalência de diabete foi de 15,7% e esteve, significativamente, associada aos
valores de IMC ≥ 30 kg/m2 e baixa escolaridade ( de 0 a 6 anos de estudo).
No Brasil, também foi verificada associação entre diabete melito e
obesidade em adultos (18-59 anos) e idosos (≥ 60 anos) do Projeto Bambuí,
realizado em Minas Gerais, cujos resultados confirmam a tendência do aumento
da prevalência de DM, com o avanço da idade. A obesidade corporal (IMC ≥ 30
kg/m2), identificada por meio do IMC, mostrou associação positiva com DM. Os
autores reforçam a importância de intervenções para prevenir a DM, com
ênfase na população idosa, por apresentarem risco mais elevado para a
doença33.
O mecanismo que explica o efeito da obesidade sobre a resistência
periférica à insulina (RPI) e por sua vez, o desenvolvimento da DM ainda não
está, completamente, elucidado. Evidências mostram que a obesidade aumenta
a RPI que se traduz por uma secreção retardada e elevada de insulina pelo
pâncreas. A diminuição crônica e intensa da sensibilidade à insulina causa
deficiência das células ß do pâncreas (células secretoras de insulina) e,
consequentemente, a diabete36.
Wilson e Kannel37 estudaram os riscos para desenvolvimento de diabete e
para diminuição da tolerância à glicose e constataram que o aumento de 5% de
peso, na vida adulta, em relação ao peso referido aos 20 anos, está relacionado
à maior ocorrência de hipertensão, doenças cardiovasculares, dislipidemia e,
principalmente, hiperinsulinemia e diabete melito. Contudo, ainda não há
consenso na literatura, se as mudanças do peso corporal, durante períodos
diferentes na vida adulta estão relacionadas ao risco de DM, em idades mais
avançadas. Essa informação é necessária, porque grande segmento da
população está começando a ganhar peso, na vida adulta, o que contribui para
obesidade e interfere na qualidade de vida, quando idoso38.
Considerando esses aspectos, verifica-se que a obesidade constitui fator
de risco para o desenvolvimento da DM. Contudo, outros estudos constataram
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que a gordura, localizada, especialmente, na região abdominal, constitui o
principal fator de risco para essa doença.

1.3 - Gordura abdominal e diabete melito

A gordura corporal se localiza no tecido subcutâneo e na região visceral,
a qual, assim como a obesidade, está relacionada com desenvolvimento de
DANT, e principalmente, resistência periférica à insulina e diabete melito 39.
Existem diferentes métodos que podem ser utilizados para identificar a
gordura abdominal, sendo a antropometria (circunferência da cintura – CC e
razão cintura/quadril – RCQ) mais frequente em estudos clínicos e
populacionais. Tanto a CC, como a RCQ constituem indicadores de risco, para
doenças metabólicas associadas à obesidade, como a diabete melito40,41.
Assim como para o IMC, é importante destacar que, até o momento, não
existem valores de referência específicos para CC e RCQ, em população idosa,
fato que dificulta descobrir o real impacto desses, sobre a incidência e/ou
prevalência de doenças crônicas, como a DM, em idosos. Devido a essa
ausência utilizaram-se os valores, segundo Han et al.42 que consideram valores
de CC indicativos de risco, para complicações metabólicas associadas a
obesidade, quando CC ≥ 102 cm, para homens, e CC ≥ 88 cm, para mulheres,
em população caucasiana, adulta de 20 a 59 anos. Rosmond e Bjontorp et al.43
consideram valores de RCQ indicativos de risco, quando RCQ ≥ 1 para homens
e ≥ 0,85 para mulheres.
Estudos têm mostrado que valores de CC e RCQ, indicativos de gordura
abdominal, estão associados ao aumento da taxa de mortalidade por todas as
causas e a ocorrência da diabete melito tipo 2, em idosos44,45.Sharma et al.46
afirmam que o acúmulo de gordura abdominal aumenta a chance de
desenvolver DM, e também síndrome metabólica e doenças cardiovasculares,
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diminuindo a sensibilidade periférica à insulina e aumentando a secreção de
citocinas pró-inflamatórias (IL-6 e TNF – α).
Chhetri e Chapman47, em estudo sobre a prevalência e os determinantes
da DM, em idosos (≥ 60 anos) do Nepal observaram que a CC esteve
associada, positivamente, com a presença dessa doença. Esses autores
sugeriram que a redução do valor da CC, assim como do peso corporal e a
realização regular de atividades física podem prevenir a ocorrência da DM.
Srikanthan et al.45, em estudo longitudinal, com indivíduos idosos (70 a 79
anos), não institucionalizados, participantes do The MacArthur Successful Aging
Study, constataram que valores de RCQ > 1, para homens e > 0,85, para
mulheres apresentaram-se associados ao risco de mortalidade, por todas as
causas, incluindo a diabete melito.
Em metanalise, abrangendo 17 estudos propectivos e 35 transversais,
em adultos e idosos, de 18-74 anos, que objetivou verificar a associação entre
IMC, CC e RCQ, com incidência e prevalência de DM, mostrou que, tanto a
obesidade (IMC), como a gordura abdominal (CC e RCQ) estiveram associadas
à doença, de forma independente. Contudo, ainda há controvérsias, sobre qual
é o melhor indicador48.
Em estudo de coorte multiétnica, com indivíduos de 40 a 69 anos,
MacKay et al.49 verificaram a predição da incidência de diabete melito tipo 2,
utilizando indicadores de obesidade (IMC) e gordura abdominal (CC e RCQ) e
constataram que não houve diferença

entre os indicadores. Contudo, os

autores sugerem que a gordura abdominal possa ser a melhor alternativa, para
predizer o risco para o desenvolvimento da DM.
No Brasil, poucos estudos foram realizados, com o intuito de verificar a
relação entre gordura abdominal e DM, em idosos. Os dados brasileiros
disponíveis resultam de pesquisas transversais, como apresentado na Tabela 1
e, portanto, não permitem confirmar, que esse indicador é capaz de predizer a
incidência desta doença. Mesmo assim, Passos et al.33 constataram que a
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gordura abdominal (expressa pela RCQ ≥ 1,0 e ≥ 0,95, para homens e
mulheres, respectivamente) esteve associada a prevalência de DM. Para os
autores, a gordura abdominal, dentre os fatores estudados foi a que se
apresentou associada à DM, tanto em adultos, como em idosos. Os resultados
desse estudo sugerem, que a RCQ é melhor preditor para DM, do que o IMC.
As razões, pelos quais o acúmulo de gordura abdominal causa
resistência à insulina ainda é controverso. Não existe um fator para explicar
esse processo, mas sim a interação de vários fatores endócrinos (ácidos graxos
livres – Agl e adipocinas), citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-6 e proteína C
reativa - PCR), neurais e estresse oxidativo estão relacionados à gênese da
DM50,51.
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Tabela 1- Associação de diabete melito com obesidade e gordura abdominal, segundo diferentes autores, local de estudo,
número e idade dos participantes, delineamento e indicadores antropométricos.
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O tecido adiposo branco secreta uma variedade de proteínas envolvidas
na regulação metabólica, como leptina, adiponectina, resistina, TNF-α, IL-6,
angiotensinogênio, proteína sérica amilóide A, proteína quimioatrativa de
monócitos (MCP) -1, inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1 (PAI-1), entre
outras. O aumento do tecido adiposo branco intra-abdominal, que está
relacionado, em especial, ao processo de hipertrofia de adipócitos, promove o
aumento da infiltração de monócitos, oriundos da circulação sanguínea nesse
tecido. Tal fato é estimulado pela produção de MCP-1, a partir de pré-adipócitos
e células endoteliais. No tecido adiposo, os monócitos diferenciam-se em
macrófagos, os quais apresentam elevada capacidade de produção de
diferentes proteínas com ação pró-inflamatória, como o TNF-α e a IL-6, ao
mesmo tempo em que modulam a atividade secretória de adipócitos. A
produção aumentada de TNF-α, a partir de macrófagos e adipócitos, e a
redução da produção de adiponectina, a partir de adipócitos, contribuem para a
ocorrência da resistência periférica à ação da insulina. Nesse sentido, verificase redução da capacidade de atuação da insulina no músculo esquelético e no
fígado, sendo que, neste último, a resistência à insulina está associada ao
aumento da produção de VLDL e da síntese hepática de glicose (Figura 2)50.
As células β e o endotélio são tecidos não dependentes de insulina, sendo
assim a sobrecarga de glicose e AGL nessas células provoca estresse oxidativo
que provoca disfunção das células β. A disfunção precoce das células β,
caracterizada por diminuição da secreção de insulina, e a hiperglicemia póspandrial produzem o quadro clínico da tolerância diminuída à glicose (TDG). A
persistência

dessa

condição

consequentemente, a DM50.

provoca

exaustão

das

células

β

e,
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Figura 1 - Efeito da gordura abdominal sobre a resistência periférica à insulina
e desenvolvimento da DM tipo 2.
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Apesar de existir evidência científica de que a obesidade e a gordura
abdominal têm implicação no desencadeamento das DANT, particularmente,
em relação ao risco de DM, ainda há controvérsias sobre qual é melhor
indicador. No Brasil, pesquisas dessa natureza são excassas, especialmente,
em população idosa.
Nesse

sentido,

estudos

que

identifiquem

a

associação

desses

indicadores com DM, podem auxiliar no planejamento de políticas públicas para
prevenção e/ou controle dessas doenças. A utilização, tanto do IMC, como da
CC e RCQ, faz-se necesssária para verificar a relação entre obesidade e
gordura abdominal, com a incidência e/ou prevalência de DM.
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1.4 - Hipótese
Obesidade e gordura abdominal são preditoras para o desenvolvimento
de diabete melito, em população idosa.
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2. OBJETIVO

“Tudo posso naquele que me fortalece”
(Filipenses 4:13)

34
Diabete melito referida: incidência e preditores, em coorte de idosos

2 - OBJETIVO

Verificar a associação da incidência de DM referida com obesidade e
gordura abdominal, em coorte de idosos domiciliados no município de São
Paulo/Brasil - 2000 e 2006.
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS

“Os que confiam no Senhor são como monte de Sião,
não se abalam, mas permanecem firme para sempre”
(Salmo 125)
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3 – CASUÍSTICA E MÉTODOS

3.1 - Delineamento do estudo

Estudo de coorte, epidemiológico, de base domiciliar, de associação, que
utilizou dados do Estudo SABE, realizado em 2000 e em 2006, no município de
São Paulo.

3.1.2 - SABE 2000

O SABE 2000 foi coordenado pela Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS), e caracterizou-se como inquérito multicêntrico, epidemiológico,
de base domiciliar, visando avaliar as condições de vida e estado de saúde de
idosos, de sete centros urbanos da América Latina e Caribe: Buenos Aires
(Argentina), Bridgetown (Barbados), São Paulo (Brasil), Santiago (Chile),
Havana (Cuba), Cidade do México (México) e Montevidéu (Uruguai) (Figura 3)
52

.
Os países incluídos no SABE são uma combinação dos vários estágios

do envelhecimento na região. Argentina, Barbados, Cuba e Uruguai – estão em
estágios mais avançados, enquanto Chile, México e Brasil estão em estágios
iniciais de envelhecimento populacional, mas com possibilidade de superar os
primeiros, devido à velocidade em que o processo de envelhecimento está
ocorrendo nesses países52.
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O SABE foi planejado para atender às demandas, que emergem de uma
população que se tornou idosa, rapidamente, e pela necessidade de antecipar o
que se encontrará adiante, de modo que os países possam planejar-se,
adequadamente, para garantir a boa qualidade de vida dos idosos e prevenir
consequências desastrosas do processo de envelhecimento na região52.

Figura 3 – Países de realização do Estudo SABE, 2000

Fonte: Estudo SABE, 2000.

No Brasil, o estudo foi realizado no município de São Paulo, sendo
coordenado por docentes da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de
São Paulo, apoiado pela Organização Pan – Americana de Saúde (OPAS/OMS)
e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) e Ministério da Saúde (MS)52.
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Figura 4 - Local de realização do Estudo SABE, no Brasil.

Fonte: Estudo SABE, 2000.

3.1.2.1 – Amostra

Em todos os países, a amostra foi obtida pelo método de fixação
proporcional ao tamanho e incluiu 13.023 idosos, e dos quais 10.906 foram
entrevistados, correspondendo a uma taxa média de resposta de 80%
(Argentina – 1.043, Barbados – 1812, Chile – 1.306, Brasil – 2.143, Cuba –
1.905, México – 1.247 e Uruguai – 1410)52.
Em São Paulo (Brasil), a população do estudo foi constituída por 2143
idosos, (60 anos ou mais, de ambos os sexos, residentes habituais em
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domicílios particulares na área urbana do município de São Paulo)
correspondendo a 92% da meta prevista, considerada satisfatória para esse
tipo de estudo52.
Os procedimentos de amostragem já foram descritos previamente por
Lebrão e Duarte52.

3.1.2.2 – Coleta de dados

Os dados do Estudo SABE foram obtidos por meio de entrevista
domiciliares, por pessoas, devidamente treinadas, pelos coordenadores, com a
utilização de questionário específico e de manual de orientações.O questionário
foi proposto pela OPAS (Anexo I), traduzido e adaptado para o Brasil, e
submetido a pré-teste, até obtenção da versão final que apresenta onze seções
(Quadro 1)52.
Para assegurar a compatibilidade dos dados e para efeito de
comparação entre todas as cidades participantes desse estudo, as equipes de
pesquisadores, de cada país, receberam treinamento comum, relativo ao
delineamento do estudo, plano de amostragem, bem como, capacitação dos
entrevistadores e condução do trabalho de campo53.
Cada país elaborou seu banco de dados, que, posteriormente, foi
enviado à OPAS, que organizou e padronizou as versões finais, iguais a todos
os países participantes. Esse processo objetivou garantir a consistência dos
dados, ajustada para erros e omissões, e criou esquema de codificação
comparável53.
No Brasil, a obtenção dos dados foi realizada em 2 etapas:
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- 1ª entrevista domiciliar, feita por apenas uma pessoa, responsável pela coleta
dos dados das seções A até J.
- 2ª visita domiciliar, feita por uma dupla, responsável pela coleta de dados das
seções K e L.

Quadro 1- Números e seções do questionário, utilizado no Estudo SABE, 2000

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Seções
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L

Informações pessoais
Avaliação cognitiva
Estado de saúde
Estado funcional
Medicamentos
Uso e acesso a serviços
Rede de apoio familiar e social
História de trabalho e fontes de receita
Características da moradia
Antropometria
Flexibilidade, mobilidade e equilíbrio

Fonte: Lebrão e Duarte, 2003.

Essa estratégia foi utilizada, tendo em vista que, na segunda visita, foram
realizados os testes de desempenho motor e a antropometria, que necessitam
de atenção e cuidados para mensuração e anotações dos valores,
especialmente tratando-se de indivíduos idosos, que podem apresentar
dificuldades na execução dessas tarefas54.
As variáveis antropométricas foram mensuradas, após treinamento que
utilizou apresentação visual, por meio de fita de vídeo, para padronização das
técnicas antropométricas, usadas em todos os países participantes do Estudo
SABE54.
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O estudo foi submetido aos respectivos comitês de ética dos países
envolvidos. No Brasil, foi aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de Saúde
Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) e pela CONEP (Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa) (Anexo II).

Todos os idosos participantes

assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, considerando a
Resolução 196, de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde
(Anexo III).

3.1.3 – SABE 2006

O SABE 2006 foi realizado, apenas, no Brasil, município de São Paulo e,
também, foi coordenado por docentes da FSP da USP e financiado pela
FAPESP55.
Em 2006, o Estudo SABE objetivou verificar as alterações, com o passar
do tempo, das condições de vida e de saúde dos idosos do município de São
Paulo e seus fatores determinantes. Para tanto, os idosos que participaram do
Estudo, em 2000, foram revisitados e reavaliados, em 2006. O questionário
SABE foi mantido, acrescentando algumas seções complementares: seções M
(maus tratos) e N (avaliação da sobrecarga dos cuidadores)55.
Em 2006, participaram 1.115 pessoas (65 anos e mais), que haviam sido
entrevistadas em 2000, e que concordaram em participar. A redução do número
de idosos resultou de ocorrência de óbito, institucionalização, mudança de
domicílio e/ou recusa (Quadro 2)55.
Foi aprovado pelo Comitê de Ética da FSP da USP (Anexo II). A
utilização dos dados para o presente projeto foi autorizada pela responsável
(Anexo IV).
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Quadro 2 - Amostra de idosos do Estudo SABE, em 2000 e em 2006.
Amostra de idosos
Em 2000

Número de
idosos

(%) Ponderada

2.143

100%

Óbitos

649

22,9%

Idosos não localizados

139

7,8%

Idosos localizados em outros municípios

51

2,5%

Idosos institucionalizados

11

0,4%

Recusas

177

9,6

Em 2006

1.115

56,8

Fonte: Lebrão e Duarte, 2008.

3.2 – População de estudo

Participaram indivíduos idosos (≥ 60 anos), de ambos os sexos,
entrevistados em 2000, que não referiram ter DM, e que foram encontrados, em
2006.

3.2.1 Critérios de inclusão


Indivíduos que, em 2000, não referiram ter diabete melito, mas a
relataram, em 2006.
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3.2.2 Critérios de exclusão


Indivíduos que não responderam (NR) ou que não sabiam (NS).



Indivíduos que não apresentavam todos os dados necessários para este
estudo (Quadro 3).

Quadro 3 - Seções e questões do questionário SABE, utilizadas neste estudo.
São Paulo - 2000 e 2006.
SEÇÕES

QUESTÕES
A1b - Idade, em anos

SEÇÃO A
INFORMAÇÕES PESSOAIS

C18 - Sexo
A5b e A6 - Escolaridade
A7 – Companhia no domicílio

SEÇÃO C
ESTADO DE SAÚDE

C5 – Diabete melito
k5 - Estatura (Est)

SEÇÃO K
ANTROPOMETRIA

k11 – Peso (PC)
k8 - Circunferência da cintura (CC)
k9 - Circunferência do quadril (CQ)

Fonte: Lebrão e Duarte, 2008

3.3 - Variáveis de estudo

3.3.1- Variável dependente: DM referida
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A incidência de diabete melito referida foi identificada pela resposta
afirmativa para a questão C05, do Estudo SABE, em 2006.

Questão

C05

Pergunta

Alguma vez um médico ou enfermeiro lhe disse que o (a) Sr (a)
tem diabete melito, quer dizer, níveis altos de açúcar no sangue?

A resposta para essa variável era dicotômica, apresentando como
alternativas: sim ou não

3.3.2 – Variáveis explanatórias
.

3.3.2.1 – Variáveis de interesse: obesidade e gordura abdominal
Todas as medidas (peso corporal - PC, estatura - Est, circunferência da
cintura -CC e circunferência do quadril - CQ) foram realizadas, em triplicata e o
valor médio foi utilizado para as análises. O PC e a Est foram mensuradas,
segundo a padronização de Frisancho56 e a CC e a CQ, segundo Callaway et
al.57
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3.3.2.2 – Obesidade

A obesidade foi identificada por meio do índice de massa corporal (IMC),
cujos dados foram obtidos da seção K.
Foram utilizados os dados de peso corporal (PC), e estatura (Est),
necessários ao cálculo do IMC [P (kg) /Est² (m)].
O peso foi medido com o idoso em pé, descalço, com o mínimo de
vestuário e de acessórios, utilizando balança portátil, marca SECA (Alemanha),
de 150 kg de capacidade. O idoso era posicionado na balança, de forma a
distribuir o peso, igualmente nos pés.
A estatura foi medida com talímetro, marca Harpender (Inglaterra),
localizando, na casa do examinado, local adequado, como parede ou batente
de porta, sem rodapés, que formasse ângulo reto com o piso, o qual deveria ser
firme, sem carpete ou tapete. O idoso era posicionado nesse local, descalço,
com os pés unidos, posição ereta e olhando para frente (plano horizontal de
Frankfurt). No momento da mensuração, o idoso deveria permanecer com a
parte posterior da cabeça, os ombros, as nádegas, as panturrilhas e os
calcanhares, encostados na parede ou batente da porta. Para realizar a
medida, era colocado esquadro sobre o topo da cabeça do idoso, formando
ângulo de 90° com a parede ou batente da porta.
E para diagnóstico da obesidade, foram utilizados valores de IMC ≥ 30
kg/m2, o qual foi comparado com a categoria de referência (peso adequado
para estatura, quando IMC ≥ 23 a < 28 kg/m2).
Foi verificada também a categoria risco para obesidade, quando IMC ≥
28 e < 30 kg/m2 comparada a categoria de referência.
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3.3.2.3 – Gordura abdominal

A gordura abdominal foi identificada pelos valores de circunferência da
cintura (CC) e pela razão cintura-quadril (RCQ).
A medida da CC foi realizada com fita métrica inelástica, posicionada na
menor circunferência do tórax do entrevistado, entre a última costela e a crista
ilíaca.
Para identificar o risco para diabete melito, de acordo com a CC, foram
adotados os valores de Han et al.42, segundo sexo: CC ≥ 102 cm, para homens,
e CC ≥ 88 cm, para mulheres.
A razão cintura-quadril (RCQ) foi calculada pela divisão dos valores de
CC e CQ. O entrevistador se posicionava ao lado da pessoa entrevistada e
colocava a fita métrica inelástica, na porção mais protuberante das nádegas.


Para identificar o risco para a diabete melito foram adotados os valores
de Rosmond e Björntorp43, segundo sexo: RCQ ≥ 1, para homens e RCQ
≥ 0,85 para mulheres.

3.3.2.4 - Variáveis de controle

Foram categorizadas da seguinte forma:


Grupo etário: 60-74 anos e > 75anos



Sexo: homem e mulher



Escolaridade: ≤ 8 anos e > 8 anos de estudo



Companhia no domicílio: sozinho ou acompanhado
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3.4 - Procedimentos estatísticos

Considerando o tipo de estudo (survey) e a complexidade da amostra,
utilizaram-se análises estatísticas específicas, sendo que a frequência relativa
correspondeu à frequência ponderada pelo peso amostral do setor censitário,
ao qual o indivíduo pertencia.
A descrição da população, segundo variáveis estudadas, foi apresentada
por meio de frequências absolutas e relativas. Quanto às variáveis contínuas
(idade, peso, estatura, IMC, CC e RCQ), foram apresentados valores médios,
desvios-padrão e medianas.
Para verificar a associação da variável dependente (referência de diabete
melito), com as variáveis explanatórias (de interesse e de controle), foi realizada
análise de regressão logística múltipla e a magnitude de associação foi
verificada pelos valores de odds ratio e respectivos intervalos de confiança (IC
95%).
Inicialmente, a associação foi verificada por meio de análise univariada,
sendo que as variáveis com p<0,20, em ordem crescente de entrada,
compuseram o modelo final de regressão múltipla. Permaneceram, nesse
modelo, as variáveis com p<0,05, ou aquelas que alteraram em, no mínimo,
10%, o odds ratio da variável de interesse. Ressalta-se que sexo e idade foram
mantidos para ajuste do modelo, independente do valor de p.
Calculado o modelo, procedeu-se à verificação das estatísticas de
multicolinearidade, segundo valores de VIF (Variance Inflation Factor - fator de
inflação da variância). De acordo com Hair Jr et al.58 valores de VIF entre 0,19
e 5,30, são adequados, pois aqueles não contemplados nessa amplitude,
confirmam multicolinearidade entre as variáveis independentes, permanecendo
no modelo final, somente as variáveis não colineares.
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Os programas estatísticos, Stata/SE® 10.0 for Windows e Excel® 2003,
foram usados para análises.

3.5 – Coeficiente de incidência de diabete melito

Incidência é o número de casos novos de uma determinada doença, em
indivíduos de uma população sob risco, durante determinado período de tempo.
Para calcular a incidência de DM referida, em 2006, foi considerado o tempo de
observação (1825 dias), determinado, de maneira específica para cada caso,
uma vez que houve perdas e óbitos no período de estudo e cada idoso foi
entrevistado somente duas vezes em 2000 e em 2006.
Para o cálculo da incidência, foram considerados:


Sobreviventes entrevistados, em 2006 (N = 1115): tempo decorrido entre
a primeira entrevista, em 2000 e a última, em 2006.



Óbitos, ocorridos até a conclusão da coleta de dados do SABE 2006 (N =
649).
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4. RESULTADOS

“Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam!”
(Lucas 11:28)
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4 – RESULTADOS

Em 2000, foram entrevistados 2143 idosos (60 anos e mais), dois quais,
1747 (81,5%) referiram não ter DM, sendo 58% mulheres e 41% homens. Dos
que referiram não ter DM, em 2000, foram reavaliados 914, em 2006, tendo em
vista a perda de pessoas, devido a óbitos (505), não localização (121),
mudanças de endereço (47), institucionalização (10) e recusa (150).
A amostra deste estudo foi composta por 842 idosos que, em 2006,
continuaram referindo não ter DM (60% do sexo feminino e 40% do sexo
masculino) e 72, que passaram a referir a doença (58% do sexo feminino e 42%
do sexo masculino) e constituíram os novos casos. Essa amostra apresentou,
em 2000, média de idade de 68 anos (60 a 100 anos).
Todas as mensurações antropométricas foram realizadas nos indivíduos
deambulantes. Devido à recusa ou incapacidade, alguns idosos, não puderam
ser mensurados, fato que conduziu à redução do número de indivíduos a serem
analisados, porque não apresentaram todos os valores antropométricos,
necessários para atender aos objetivos deste estudo.
A amostra do estudo pode ser observada na figura 5.
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SABE 2000
2143 entrevistados
17 *

379

1747 referiram

Referiram ter DM**

não ter DM

505 óbitos
150 recusas
121 não localizados
47 mudanças
10 institucionalizados

SABE 2006
914 reavaliados

72, referiram ter DM,
(novos casos de DM)

Figura 5 - Amostra do estudo
*Missing, **Foram excluídos

842,
não referiram DM
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4.1 – Descrição da população

4.1.1 - Características sociodemográficas, segundo referência de DM
Do total de 914 idosos, 842 referiram não ter DM e 72 constituíram os
novos casos de DM referida, em 6 anos de estudo. A taxa de incidência da
doença foi de 7,7%/ 1000/pessoas/ano, sendo maior nos homens (8,6%),
comparado com as mulheres (8,2%), e no grupo de 60-74 anos (9%), em
relação ao grupo ≥ 75 anos (5,8%) (Gráfico 6). Proporcionalmente, a incidência
de DM foi maior nas mulheres (58%) e para o grupo de 60 – 74 anos (86%), em
ambos os sexos (Tabela 2).
Quanto à escolaridade, verifica-se que maior proporção de idosos (>
90%) referiram até 8 anos de estudo, e que, mais de 80% vivem
acompanhados,

sem

diferença

estatística

para

qualquer

variável

sociodemográfica (Tabela 2).

Gráfico 6 - Taxa de incidência de diabete melito, em seis anos de estudo,
segundo sexo e grupo etário, em 2000. Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 –
2006.

60-74
anos
≥ 75

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 - 2006.
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Tabela 2 – Distribuição dos idosos, segundo referência de DM, em 2006, e
características sociodemográficas, em 2000.
Referência de DM

Variáveis

Sim

Sociodemográficas

Não

FA

FR

FA

FR

Homens

28

42

321

40

Mulheres

44

58

521

60

60-74 anos

46

86

524

83

75 anos e mais

26

14

318

17

0-8 anos de estudo

85

92

751

92

> 8 anos

8

8

64

8

Sozinho

12

15

128

13

Acompanhado

60

85

714

87

p*

Sexo

0,73

Grupo etário

0,52

Escolaridade (anos)
0,87

Companhia no domicílio
0,58

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 - 2006. Notas: FA = frequência absoluta; FR
= frequência relativa; p* = 0,05

4.2 – Antropometria, obesidade e gordura abdominal

Os valores médios, mediana e desvios-padrão e intervalos de confiança das
variáveis antropométricas (peso e estatura), dos indicadores de obesidade (IMC) e
de gordura abdominal (CC e RCQ), conforme a referência ou não da doença,
mostram que, com exceção do valor da estatura, todos os demais, foram maiores
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para os idosos, que referiram DM, com diferença, estatisticamente, significante para
IMC, RCQ e CC (Tabela 3).
Tabela 3 – Valores médios, respectivos desvios-padrão e mediana, das variáveis
antropométricas, dos indicadores de obesidade e gordura abdominal, segundo
referência de DM.
Referência de DM

Variáveis
estudadas

Sim

Não

N

X (DP)

IC

Med*

N

X (DP)

Med*

IC

PC (kg)

840

69 (1,8)

65-73

42-129

840

66 (0,6)

35-111

65-67

Est (m)

840

1,6 (0,0)

1,5-1,6

1,4-1,9

840

1,6 (0,0)

1,3-1,9

1,6-1,6

IMC (kg/m )

840

28 (0,6)

27-29*

17- 45

840

27 (0,2)

15-47

26-26*

RCQ

842

96 (0,0)

94-97*

0,7-1,1

842

92 (0,0)

0,7-1,3

91-93*

CC (cm)

842

101 (1,8)

97-104*

66-146

842

94 (0,6)

61-135

93-95*

2

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 - 2006. Notas: PC = peso corporal; Est =
estatura; IMC = índice de massa corporal; RCQ = razão cintura-quadril; CC = circunferência
da cintura; N= número de indivíduos; X= média; DP = desvio – padrão; IC = intervalo de
confiança; Med* = mediana; p* = 0,05.

Os idosos, com obesidade, comparados com a categoria de referência (peso
adequado para estatura), apresentaram diferença estatística, quanto à referência ou
não de DM. No entanto, a proporção de idosos, com risco para obesidade,
comparados àqueles agrupados nas outras categorias de IMC, não apresentou
diferença estatística, segundo a referência ou não de DM (Tabela 4).
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Tabela 4 – Distribuição dos idosos, segundo referência de DM, em 2006 e risco
para obesidade e obesidade em 2000.
Referência de DM

Risco para obesidade e
obesidade

Sim

Não

FA

FR

FA

FR

Sem risco

39

59

522

68

Com risco

25

41

254

32

Sem obesidade

45

69

612

79

Com obesidade

19

31

164

21

p*

Risco para obesidade
0,12

Obesidade
0,05*

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 - 2006. Notas: FA = frequência absoluta;
FR = frequência relativa, p* = 0,05

4.3 – Indicadores de gordura abdominal

Verificou-se que mais de 50% dos idosos apresentaram RCQ e CC em
risco, sendo que a maior proporção foi daqueles que referiram a doença, com
diferença estatisticamente significante (Tabela 5).
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Tabela 5 – Distribuição dos idosos, segundo referência de DM, em 2006, e
indicadores de gordura abdominal, em 2000.
Referência de DM
Indicadores de gordura
abdominal

Sim

Não
p*

FA

FR

FA

FR

Sem risco

23

32,13

358

48,13

Com risco

41

67,87

420

51,87

Sem risco

26

33,75

408

50,81

Com risco

46

66,25

434

49,19

RCQ
0,005*

CC
0,004*

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 - 2006. Notas: FA = frequência absoluta;
FR = frequência relativa; RCQ = razão cintura-quadril; CC = circunferência da cintura;
p* = 0,05

4.4 – Associação entre a variável dependente e as explanatórias

Das variáveis estudadas, verificou-se que a obesidade (IMC) e os
indicadores de gordura abdominal (RCQ e CC), apresentaram associação
positiva, com a referência de DM. Idosos com valores de IMC, RCQ e de CC
(indicativos de risco para DM), apresentaram probabilidade de 67%, 96% e
102%, respectivamente, para referir DM, independente do sexo e grupos etários
(Tabela 6).
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Tabela 6 – Associação entre obesidade e indicadores de gordura abdominal,
em 2000, e referência de DM autorreferida, em 2006. Estudo SABE, São Paulo,
SP, 2000 – 2006.
Variáveis explanatórias

OR

IC

p*

0,89 – 2,32

0,13

1,00 – 2,81

0,05*

Risco para obesidade
Sem risco

1,00

Com risco

1,44

Obesidade
Sem obesidade

1,00

Com obesidade

1,67

Razão cintura-quadril
Sem risco

1,00

Com risco

1,96

0,005*
1,23 – 3,11

Circunferência da cintura
Sem risco

1,00

Com risco

2,02

0,005*
1,24 – 3,29

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 - 2006. Notas: OR= odds ratio; IC =
intervalo de confiança; p* = 0,05.

Não foi observada multicolinearidade entre as variáveis explanatórias
(Tabela 7), sendo que os valores de RCQ e CC, isoladamente, associaram com
maior magnitude, à referência de DM, e portanto estes indicadores de gordura
abdominal foram preditores para incidência de DM. Idosos com valores de RCQ
e CC, indicativos de risco para DM, apresentaram probabilidade de 132 e
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133%, respectivamente, de referir DM, independente de sexo e grupo etário
(Tabela 8).
Tabela 7 – Valores de colinearidade (VIF) das variáveis demográficas e
indicadores de gordura abdominal.
Variáveis demográficas e indicadores de gordura

VIF*

abdominal
Grupo etário

1,03

Sexo

1,32

Circunferência da cintura

2,96

Razão cintura-quadril

3,51

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 - 2006. Notas:VIF* = Variance inflation factor

Tabela 8 – Associação (modelo final) entre indicadores de gordura abdominal,
em 2000, e referência de DM, em 2006.
Indicadores de
gordura abdominal

OR

IC

p da

p do

variável

modelo

Modelo 1
- RCQ

2,32

1,47 -3,67

0,000

0,007

2,33

1,44 – 3,77

0,001

0,01

Modelo 2
- CC

Fonte: Estudo SABE, São Paulo, SP, 2000 - 2006. Notas: OR = odds ratio; IC =
intervalo de confiança; RCQ = razão cintura-quadril; CC = circunferência da cintura;
Modelo final ajustado por sexo e grupos etários.
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5. DISCUSSÃO
“As misericórdias do SENHOR não têm fim”.
(Lamentações 3:22)
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5 – DISCUSSÃO

Este é o primeiro estudo com amostra domiciliar, de base populacional,
realizado com idosos brasileiros, a verificar a associação entre a incidência de
diabete melito referida, com obesidade e gordura abdominal. É importante
salientar que este estudo, por ser de coorte, permite, identificar as relações
causais.
Os resultados do presente estudo mostraram que a incidência de diabete
melito referida, em idosos, no período de seis anos (72 casos novos, 7,7%
pessoas/ano) foi semelhante à encontrada em outros estudos 5,59.Este resultado
está em consonância com o de Rockwood et al.5 que analisaram uma coorte de
9008 idosos (≥ 65 anos), do Canadian Study of Health and Aging (CSHA-1), e
concluíram que a taxa de incidência de DM referida, foi 8,6% idosos
canadenses/ano, em 4,6 anos de estudo. Esses dados são preocupantes para
população, em especial, idosa, por serem mais suscetíveis aos agravos de
saúde, e, portanto com menos condições para enfrentá-los. A presença da
diabete melito, diminui a qualidade de vida, aumentam os riscos de internações
hospitalares, de complicações crônicas e de morrer7,12.
O fato de que a informação utilizada, para estimar a incidência de diabete
foi referida, sem testes clínicos para comprovar o diagnóstico da doença, não
constitui uma limitação deste estudo, por que outros autores já estudaram e
provaram que essa informação pode ser utilizada60. Segundo Lima-Costa et
al.60 investigaram a validade da informação referida por idosos do Projeto
Bambuí e constataram sensibilidade de 57,1% e especificidade de 96%. Esses
autores concluíram que a informação referida é válida para estimar a incidência
de DM, na população idosa brasileira, e pode ser usada com eficácia, em
inquéritos de base populacional.
Apesar de não ter sido constatada diferença estatística entre sexo e grupo
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etário, a taxa de incidência de DM, em idosos foi maior nos homens (8,6%), do
que nas mulheres (8,2%), e no grupo etário 60-74 anos, assim como em outros
estudos5,61. Rockwood et al.5 observou maior incidência da doença em homens
(11,4%) do que nas mulheres (7,9%), e no grupo etário 65-74 anos (9,5%),
comparado aos idosos de 75-84 anos (7,9%) e 85 anos e mais (3,1%). Esses
autores observaram que a incidência dessa doença declinou com o avanço da
idade, apesar de ocorrer, mais acentuadamente, nas mulheres do grupo de 7584 anos.
Possível explicação para a menor incidência da doença, em idades mais
avançadas, poderia estar relacionada ao viés de sobrevivência, uma vez que,
os idosos mais vulneráveis às complicações da doença, teriam maior
probabilidade de morrer, prematuramente62,63. Lebrão e Duarte9 constataram
que a DM foi a única doença crônica cuja frequência diminuiu com o avançar da
idade, em idosos paulistanos. Segundo esses autores, os óbitos decorrentes
das complicações da doença podem ter contribuído para esse resultado.
Ainda que não tenha sido identificada diferença estatística entre DM
referida, sexo e grupo etários é importante destacar que, apesar de os homens
apresentarem maior taxa de incidência, proporcionalmente, ela foi mais elevada
para as mulheres. Uma das possíveis explicações poderia ser o fato de as
mesmas serem mais cuidadosas com a saúde e assim, buscarem assistência
médica, mais frequente, do que os homens, possibilitando diagnóstico da
doença,

e,

portanto,

tratamento,

prevenindo

e/ou

controlando

as

complicações63, 64.
A menopausa, as alterações hormonais, o uso de estrógenos, que
propiciam aumento do peso corporal e da gordura abdominal, podem contribuir
também para maior incidência de DM, nas mulheres64,
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. Além disso, há

estudos que comprovam que a ausência da prática de atividade física e
alimentação inadequada, caracterizada pela ingestão excessiva de alimentos
ricos em gordura, como batata frita, hambúrguer; bebidas açucaradas, doces,
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biscoitos, bolos estão associados com a resistência insulínica e constituem
fatores promotores para o desenvolvimento da doença, nesse grupo66.
Verificou-se

não

haver

diferença

estatística

entre

características

sociodemográficas e referência de DM, indicando que, nesta população, a
incidência da doença não é influenciada por essas características, conforme
evidenciado por outros autores33,62.Diferentemente, Barceló et al.35 verificaram
que a prevalência (15,7%) de diabete esteve associada com baixos níveis de
educação ( de 0 a 6 anos de estudo).
No presente estudo, observou-se que a categoria risco para obesidade,
não apresentou associação com DM. Esses resultados indicam que estar acima
do peso adequado para estatura, não constitui fator de risco para
desenvolvimento de doenças crônicas, como a DM, assim como em outros
estudos67,68. Landi et al67. verificaram valores de IMC, como indicativos de risco
para mortalidade sobre todas as causas, incluindo a diabete melito, em 214
italianos, vivendo em comunidade, com idade ≥ 65 anos. Os resultados
mostraram que pacientes com IMC > 27 kg/m² apresentavam baixa taxa de
mortalidade (4%), sugerindo que este valor não representava fator de risco para
essa população. Dessa forma, os idosos teriam mais reservas corporais
armazenadas que os ajudariam a enfrentar melhor os agravos a saúde.
Entretanto, constatou-se associação positiva entre obesidade e DM
referida, sendo que os idosos obesos, em 2000, tiveram probabilidade 67%
maior para referir a DM, em 2006, assim como em outros estudos transversais
ou longitudinais 33,62,69.
Em relação a estudos transversais Sanchez-Viveros et al.69 verificaram
associação positiva e, independentemente, entre DM e obesidade (≥ 30 kg/m2),
em 6.994 idosos (≥ 60 anos) mexicanos do The Mexican Health Survey. No
Brasil, Passos et al.33, também observaram associação entre a prevalência de
DM e obesidade (≥ 30 kg/m2), em idosos de Minas Gerais do Projeto Bambuí
(Estudo Saúde e Envelhecimento). Francisco et al.79, constataram associação

63
Manuela F. de Almeida

positiva entre referência de DM e obesidade ( IMC > 27 kg/m²), em 1949 idosos
paulista.
Em estudos longitudinais, assim como este, Nemesure et al.32 verificaram
associação positiva e significativa entre referência de DM e obesidade (4˙
quartil, quando IMC ≥ 29,8 kg/m2), sendo que o risco para desenvolver DM, em
nove anos de estudo é de 3,7 vezes maior para os indivíduos obesos de 40 a
84 anos, de Barbados–Caribe.
Considerando os resultados dos vários estudos, mesmo que os valores de
IMC sejam diferentes do proposto neste trabalho, observou-se que houve
associação entre a referência de DM e obesidade, independentemente, dos
valores de IMC adotados32,33,69 como indicativos de obesidade. Diante disso
ressalta-se a importância da prevenção, controle e tratamento dessa doença ou
distúrbio nutricional mais, precocemente, pois a população idosa está mais
vulnerável ao desenvolvimento de doenças relacionadas à obesidade, como a
diabete melito.
Embora os estudos na literatura, assim como este tenham apresentado
associação, positiva, entre a referência de DM e obesidade, porém sem
confirmação como fator de risco para DM, resultados similares foram obtidos
por Barceló et al.70, ao analisarem os dados de 6 cidades (Bridgetown, São
Paulo, Montevidéu, Santiago, Cidade do México e Havana) participantes do
Estudo SABE, utilizando o mesmo critério (≥ 30 kg/m2) para obesidade,
proposto neste trabalho verificaram que, não houve associação entre a
prevalência de diabete e obesidade, em nenhuma das cidades estudadas.
Diante dessas evidências, recomenda-se que o IMC seja utilizado com
cautela, em estudos clínicos e epidemiológicos, pois não permite a avaliação da
composição corporal, ou seja, não é possível distinguir os compartimentos de
massa magra (massa muscular e massa óssea) e massa adiposa e ambas têm
efeitos distintos sobre a saúde e longevidade26,71.
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Há estudos que mostram que a gordura, especialmente a localizada na
região abdominal é a que está mais significativamente associada com a
ocorrência da DM, com aumento da resistência periférica a insulina e
diminuição da sensibilidade à glicose e dessa forma a utilização dos indicadores
RCQ e CC são mais sensíveis para predizer a incidência dessa doença
40,41,44,45

. E neste estudo foi constatado que de fato a referência de DM esteve

associado com os indicadores de gordura abdominal, RCQ e CC. Assim como,
estes resultados, também foram encontrados, em outros estudos nacionais e
internacionais 20,47,71,72.
Em estudos transversais Chhetri e Chapman47 constataram, que a CC
esteve associada com a prevalência de DM em idosos (≥ 60 anos), do Nepal.
Bermudez et al72. utilizando as variáveis IMC e CC, em idosos (≥ 60 anos), de
Porto Rico e Republica Dominicana também verificaram que a CC, foi o
indicador com maior habilidade em identificar a presença ou ausência de DM,
com os mesmos valores de referência (em risco quando, CC ≥ 102 cm, para
homens, e CC ≥ 88 cm, para mulheres) deste trabalho. No Brasil, Cabrera et
al.20 observaram que a RCQ ( ≥ 0,97) foi a melhor preditora sobre todas as
causas de mortalidade, incluindo a DM, em

mulheres idosas (≥ 60 anos).
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Almeida et al. , outro estudo brasileiro identificou que idosos (≥ 60 anos), com
RCQ e CC acima dos valores de referência (RCQ ≥ 1, para homens e RCQ ≥
0,85 para mulheres) tem 60% mais chance de referirem DM.
Em estudos longitudinais Srikanthan et al.45 verificaram que a RCQ, em
vez do IMC e da CC, foi o indicador mais adequado para identificar o risco para
DM, em idosos do The MacArthur Successful Aging Study. Sargeant et al.59
observaram que tanto a CC como a RCQ, principalmente a CC foi melhor para
predizer o risco para DM, comparado ao IMC, em população de 25 a 74 anos
da Jamaica. Meisinger et al.73 constataram a gordura abdominal expressa pela
CC

e

RCQ,

estiveram

associados

e

constituíram

preditores

para

desenvolvimento da DM, em indivíduos de 35-74 anos, participantes do Monica
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(Monitoring Trends and Determinants on Cardiovascular diseases), na
Germânia.
Em estudos de metanálise Vazquez et al.74, revisaram 32 estudos
prospectivos, em adultos e idosos, de 20-80 anos e constataram que o IMC, a
CC e a RCQ estiveram associados com a incidência de DM. Qiao e Nyamdorj 48,
também constataram que o IMC, a CC e a RCQ foram preditores ou estiveram
associados com a DM, de forma independente, em 17 estudos prospectivos e
35 transversais, com adultos e idosos, de 18-74 anos.
Diferentes pesquisas epidemiológicas têm mostrado que esses três
indicadores de obesidade (IMC, CC e RCQ) são preditores para diabete melito
tipo 248,74. Apesar dessa evidência está clara na literatura, ainda há
controvérsias sobre qual indicador é melhor para predizer o risco de
desenvolvimento da DM. Estudos constataram que a gordura abdominal,
expressa pela CC foi o melhor preditor dessa doença, do que o IMC59,75. Outros
trabalhos verificaram que a RCQ esteve associada com essa enfermidade,
independente do IMC45. Neste estudo, observou-se que a CC e a RCQ
apresentaram resultados semelhantes, e que, portanto não é possível afirmar
qual destes é melhor.
É importante ressaltar que todos esses estudos foram realizados em
populações com diferenças de idade, sexo, etnia, região. Como exemplo, Boyko
et al.76 constataram que a gordura abdominal foi mais consistente para predizer
a DM, do que a obesidade, em indivíduos de 25 a 74 anos, de população
asiática. Diferentemente, Chan et al.77 verificaram que a obesidade foi fator de
risco dominante para o desenvolvimento da doença, em uma coorte de 40 a 74
anos, dos Estados Unidos.
Além desses fatores demográficos, os vários tipos de delineamento de
estudo e a ausência de uniformidade dos valores de referência de IMC, CC e
RCQ, também se fazem presente nessas pesquisas e interferem na
comparação entre os estudos e dificultam na identificação do real efeito desses
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indicadores sobre a incidência de DM, especialmente com relação aos idosos,
pois até o momento não existe uma classificação específica desses
indicadores, para essa população. Qiao e Nyamdorj78, metanálise, com
indivíduos de 18 a 74 anos verificaram que não existem valores de referência
universais que possa ser utilizado em um país específico. Esses autores
sugerem ainda, que a CC pode ser utilizada, como primeiro indicador, na etapa
de diagnóstico para verificar o risco individual para DM, contudo são
necessários mais estudos prospectivos, considerando a incidência de DM, pois,
a maioria das pesquisas é transversal.
Em várias partes do mundo, programas de prevenção da DM vêm sendo
implementados com o intuito de avaliar as estratégias mais eficientes para
evitar ou retardar o desenvolvimento da DM, em indivíduos idosos 2. É
interessante o fato de saber que existem inúmeros projetos de intervenção,
controle e prevenção desta doença e em vez de diminuirem as taxas de
prevalência e incidência de DM, aumenta o número de pessoas com a doença.
Deve-se ressaltar que quanto mais elevada a idade, maior a incidência de DM
5,59

.
Medidas preventivas, como monitoramento da glicemia, controle do peso

corporal, alimentação adequada, e prática regular de atividades física são as
principais metas dos estudos científicos. De acordo com Piette e Kerr.,79
constataram que o monitoramento regular da hemoglobina glicada (HbA1c) e da
glicemia contribuiu para maior expectativa de vida dos indivíduos que têm DM,
o que pode aumentar a prevalência de multimorbidades, devido ao maior tempo
de exposição aos fatores de risco para o seu desenvolvimento80,81. Dessa
forma, as pessoas diabéticas estão vivendo mais, o que aumenta a chance de
desenvolver outras doenças crônicas.
O presente estudo fornece informações que podem ser usadas para
comparação com outros pesquisas e, principalmente, na vigilância, em relação
ao risco para desenvolvimento da DM, em idosos. A utilização de indicadores
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de gordura abdominal, como a RCQ e a CC, em vez do, IMC são mais
sensíveis e, que portanto devem ser usadas como primeiro indicador, em
programas e posto de saúde, para diagnosticar indivíduos em risco.
Neste sentido, profissionais da área da saúde pública, dispondo dessas
informações, terão melhores condições para o diagnóstico de DANT, em
especial a DM, a fim de elaborarem programas de intervenção clínica,
nutricional, proporcionando, assim, melhores condições de vida e menores
gastos, com política pública de saúde, para esta população.
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6. CONCLUSÕES

“Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam”.
(Romanos 8:28)
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6 – CONCLUSÃO

Os resultados obtidos permitem concluir que


De todas as variáveis analisadas, apenas a gordura abdominal,
(circunferência da cintura e da razão cintura/quadril) constituiu fator de
risco para incidência de DM referida, no período de 6 anos.



RCQ e CC foram os melhores preditores de risco para a referência de
DM, em ambos os sexos e grupos etários, do que a obesidade (IMC),
ressaltando a necessidade do uso destes indicadores, em estudos
clínicos e epidemiológicos, para avaliação do risco de DM.
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ANEXOS

“Todo ser que respira louve a Deus”.
(Salmos 150:6)
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ANEXO I – Questionário SABE
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ANEXO II – Documento de aprovação do SABE 2000
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ANEXO III – Documento de aprovação do SABE 2006
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ANEXO IV – Termos de Consentimento do Estudo SABE 2000-2001
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ANEXO V – Termos de Consentimento do Estudo SABE 2006-2007
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ANEXO VI – Declaração de aprovação do uso dos dados do Estudo SABE
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ANEXO VII – Curriculo lattes da orientadora – Maria de Fátima Nunes Marucci
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ANEXO VIII – Currículo lattes da aluna – Manuela Ferreira de Almeida

