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RESUMO 

 

ALMEIDA, F. C. A. Idosos diabéticos: fatores predisponentes para amputações de 

membros inferiores. 2014, 69f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem na Atenção à 

Saúde) – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João 

Pessoa, 2014. 

 

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno de ocorrência mundial. 

No Brasil as alterações nas características da população acarretaram redução de 

doenças transmissíveis e elevação das crônicas não transmissíveis, como o 

diabetes mellitus, considerado um sério problema de saúde pública. Objetivos: 

Descrever as características sociodemográficas, econômicas e clínicas dos idosos 

diabéticos submetidos à amputação de membros inferiores e averiguar os fatores 

que predispõem os idosos diabéticos a amputações de membros inferiores, 

apresentando alternativas que possibilitem sua redução. Metodologia: Estudo 

transversal descritivo, quantitativo, realizado com 103 idosos em um hospital 

referência no tratamento de vasculopatias, em João Pessoa/Paraíba. Na análise 

utilizou-se um programa estatístico no qual procedeu-se a regressão logística 

simples. Os resultados foram discutidos e confrontados com outros estudos. 

Resultados: O estudo evidenciou que 30,10% dos participantes eram procedentes 

de João Pessoa, 52,43% do sexo feminino, 43,69% brancos, 47,57% casados, 

36,89% alfabetizados, 69,90% católicos, 90,29% aposentados, 77,67% hipertensos, 

66,02% faziam uso de hipoglicemiante oral, 38,83% praticavam exercício físico, 

85,44% seguiam dieta alimentar, 84,47% controlavam a glicemia e 77,67% 

frequentavam a Unidade Básica de Saúde, 47,57% consumiam tabaco e 35,92% 

bebida alcoólica. Tais substâncias apresentaram-se como fator de risco para 

amputações de membros inferiores, enquanto que, o diagnóstico precoce do 

diabetes, o controle glicêmico e uma dieta adequada como fatores de proteção. 

Conclusão: As amputações de membros inferiores nos idosos diabéticos estão 

relacionadas ao uso de tabaco e álcool, a uma dieta inadequada e ao diagnóstico 

tardio da patologia, nesse sentindo, esta pesquisa poderá nortear as equipes de 

saúde no planejamento de intervenções direcionadas para melhorar a qualidade de 

vida desses idosos. 

DESCRITORES: Amputação; Diabetes Mellitus; Idoso. 
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ABSTRACT 

 

ALMEIDA, F. C. A. Elderly diabetics: predisposing factors for lower limb 

amputations. 2014, 69f. Dissertation (Master's Degree in Nursing in Health Care) – 

Center of Health Sciences, Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introduction: Population aging is a phenomenon of worldwide occurrence. In Brazil 

the changes in the characteristics of the population led to reduction of communicable 

diseases and elevation of chronic non-communicable diseases, among which stands 

out the diabetes mellitus, considered as serious public health problem. Objectives: 

Sociodemographic, economic and clinical characteristics of elderly diabetics 

undergoing lower limb amputation and investigating the factors that predispose the 

elderly diabetics to lower limb amputations. Methodology: A transversal descriptive 

study, quantitative, conducted with 103 seniors admitted in a reference hospital in the 

treatment of vascular disorders in the João Pessoa/Paraíba. For analysis it was used 

a statistical program, which has simple logistic regression. The results were 

discussed and confronted with other studies. Results: The study showed that 

30.10% of participants were from João Pessoa, 52.43% female, 43.69% white, 

47.57% married, 36.89% literate, 69.90% Catholics, 90.29% retirees, 77.67% 

hypertensive, 66.02% made use of oral hypoglycemic, 38.83% practiced physical 

exercise, 85.44% followed diet,84,47% controlled blood glucose and 77.67% 

frequented the Basic Health Unit, 47.57% used tobacco and 35.92% consumed 

alcoholic beverage. The uses of these substances are risk factors for lower limb 

amputations, while the early diagnosis of diabetes, blood sugar control and the intake 

of a proper diet are protective factors. Conclusion: The lower limb amputations in 

the elderly diabetics are related to the use of tobacco and alcohol, as well as the 

inadequate diet and the late diagnosis of the disease, in this sense, this research will 

guide the health team for planning targeted interventions to improve the quality of life 

of the elderly.  

DESCRIPTORS: Amputation; Diabetes Mellitus; Elderly. 
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RESUMEN 

 

ALMEIDA, F. C. A. Los diabéticos mayores: factores predisponentes para 

amputaciones de extremidades inferiores. 2014. 69f. Tesis (Maestría en enfermería 

en atención a la salud) – Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal de 

Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

Introducción: El envejecimiento de la población es un fenómeno de ocurrencia 

mundial. En Brasil los cambios en las características de la población condujeron a la 

reducción de las enfermedades transmisibles y la elevación de las crónicas no 

transmisibles, como la diabetes mellitus, considerado como un problema grave de 

salud pública. Objetivos: Descrever as sociodemographic characteristics, economic 

and two diabetic clinics were then submitted idosos à amputação lower membros e 

para investigar los factores que predisponen a los ancianos diabéticos para reducir 

las amputaciones de extremidades inferiores. Metodología: Un estudio descriptivo 

transversal, cuantitativo, llevado a cabo con 103 mayores admitidos en un Hospital 

de referencia para el tratamiento de los trastornos vasculares, en João 

Pessoa/Paraíba. Para el análisis mediante un programa estadístico procedió la 

regresión logística simple. Los resultados fueron discutidos y confrontados con otros 

estudios. Resultados: El estudio demostró que 30.10% de los participantes eran de 

João Pessoa, 52.43% mujeres, 43.69% blancos, 47.57% casados, 36.89% sabían 

leer y escribir, 69,90% católicos, 90.29% jubilados, 77.67% hipertensos, 66.02% hizo 

uso de hipoglucemiantes orales, 38.83% practicaban ejercicio físico, 85.44% han 

seguido dieta, 84.47% controlado la glucosa en la sangre y 77.67% frecuentaban la 

Unidad Básica de Salud, 47.57% usaban tabaco y 35,92% bebidas alcohólicas. El 

uso de estas sustancias son factores de riesgo de amputaciones de miembros 

inferiores, mientras que el diagnóstico precoz de la diabetes, el control de azúcar en 

la sangre y la ingesta de una dieta adecuada son factores protectores. Conclusión: 

Las amputaciones de miembros inferiores en los diabéticos mayores están 

relacionadas con el uso de tabaco y alcohol, así como la dieta inadecuada y el 

diagnóstico tardío de la enfermedad, en este sentido, esta investigación guiará el 

equipo de salud para la planificación de intervenciones dirigidas a mejorar la calidad 

de vida de los ancianos. 

DESCRIPTORES: Amputación; Diabetes Mellitus; Personas con edad avanzada. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional e consequentemente o crescimento da 

população idosa é um fenômeno de ocorrência mundial que se deu inicialmente em 

países desenvolvidos e atualmente também se expressa com uma realidade nos 

países em desenvolvimento1, 2. 

Essa mudança ocorreu de maneira diferenciada entre os países. Nos países 

desenvolvidos esse processo se deu de forma lenta e associado à melhoria das 

condições de saúde da população, enquanto que, nos países em desenvolvimento, 

o crescimento populacional foi acelerado, ocasionando dificuldades para enfrentar 

estas mudanças, devido ao despreparo destes países3. 

Ainda que envelhecer e adoecer não sejam sinônimos, sabe-se que, com o 

aumento da idade, há alterações anatômicas e fisiológicas que tornam os idosos 

mais vulneráveis ao surgimento de doenças. Ao passar dos anos, a partir da vida 

adulta, o desempenho funcional dos indivíduos se deteriora gradativamente em 

decorrência do processo natural e fisiológico do envelhecimento4. 

Assim, como consequência das alterações ocorridas nas características da 

população, passando de uma população jovem para uma mais idosa, no cenário 

brasileiro surgiram modificações no perfil de saúde, exigindo uma reorganização do 

Sistema de Saúde e trazendo uma série de questões cruciais para gestores e 

pesquisadores na perspectiva de responder às novas demandas de saúde2, uma vez 

que, o aumento da expectativa de vida junto ao envelhecimento da população 

acarreta mudanças epidemiológicas expressas através da redução de doenças 

transmissíveis e elevação das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs)5. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como doenças crônicas, 

as Doenças Cardiovasculares (Cerebrovasculares, Isquêmicas), as Neoplasias, as 

Doenças Respiratórias Crônicas e o Diabetes Mellitus (DM). Consideradas como 

uma epidemia na atualidade, as DCNTs constituem um sério problema de saúde 

pública, tanto nos países ricos quanto nos de média e baixa renda, requerendo 

contínua atenção e esforços de um grande conjunto de equipamentos de políticas 

públicas e da sociedade6.  

O aumento da expectativa de vida da população idosa, juntamente com a 

ocorrência de fatores, tais como a constituição genética, hábitos e estilos de vida 

danosos, o meio ambiente, o contexto socioeconômico e cultural, responsáveis por e 
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acelerar o declínio funcional, contribuem significativamente para o aumento da 

incidência e prevalência das DCNTs, dentre as quais destaca-se o DM. 

O Ministério da Saúde conceitua o DM como um grupo de doenças 

metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, 

disfunções e insuficiência de vários órgãos, configurando-se hoje como uma 

epidemia mundial, traduzindo-se em um grande desafio para os sistemas de saúde 

de todo o mundo7. As complicações do DM tornam o indivíduo incapaz de realizar 

suas atividades cotidianas, o que pode contribuir para uma diminuição de sua 

autoestima e, consequentemente, afetar a qualidade de vida8. 

O DM destaca-se, no Brasil e no mundo, como um sério e crescente problema 

de saúde pública devido ao aumento de sua prevalência, morbidade e mortalidade. 

A OMS através de estudos revelou que até 2030 o número de indivíduos com 

diabetes será de aproximadamente 366 milhões e, ainda neste século, o Brasil terá 

aproximadamente 11 milhões de indivíduos diabéticos. Informações do Sistema 

Único de Saúde (SUS) mostram que o DM é a quinta indicação de hospitalização e 

está entre as dez maiores causas de mortalidade no país9. No que se refere à João 

Pessoa, de acordo com dados do DATASUS, a taxa de prevalência do DM em 

indivíduos com idade a partir de 65 anos, em 2008, foi de 20,90%10.   

O diagnóstico tardio do DM pode acarretar danos irreparáveis à saúde do 

paciente, com o surgindo complicações agudas e crônicas, como a nefropatia, 

retinopatia, neuropatia diabéticas, pé diabético, doenças cerebrovasculares, 

doenças cardiovasculares, doenças arteriais coronariana e obstrutiva periférica, 

sendo esta responsável por cerca de 5,00% a 10,00 % dos casos de isquemia crítica 

do membro afetado e risco de amputação9. 

Sobre a amputação, a palavra vem do latim, tendo o significado de ambi = ao 

redor de/ em torno de eputatio = podar/ retirar, sendo definida como a retirada, 

geralmente cirúrgica, total ou parcial de um membro do corpo. Para os pacientes, o 

termo “amputação” significa terror, derrota e mutilação, trazendo de uma forma 

implícita a analogia com incapacidade e dependência. A amputação de membros 

inferiores traz repercussões físicas, sociais, psíquicas e econômicas na vida dos 

diabéticos11. 

Estudos mostram que os indivíduos diabéticos apresentam risco de 

amputação de membros inferiores quarenta vezes maior quando comparados aos 

indivíduos não diabéticos. Nesse contexto, o pé diabético é uma das principais 
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complicações do DM, sendo responsável por 40,00% a 70,00% das amputações não 

traumáticas. Devido ao diabetes, alguns pacientes perdem a sensibilidade nos pés e 

não percebem traumas superficiais, rachaduras e outros danos, evoluindo para 

ulcerações, isquemias, infecções e amputações12.  

As ulcerações nos pés diabéticos precedem cerca de 85,00% das 

amputações de extremidades inferiores. Seus estudos revelaram também que a 

média de idade dos pacientes submetidos à amputação foi de 61,75 anos e o relato 

de amputação prévia foi verificado em 50,00% dos pacientes participantes da 

pesquisa13. 

Estudos mostraram que de 40,00% a 60,00% das amputações não 

traumáticas de membros inferiores ocorrem em diabéticos e o trauma externo 

precipita quatro em cada cinco úlceras nos pés de sujeitos diabéticos. A incidência 

de amputações relacionadas ao diabetes atinge 6-8/1000 diabéticos por ano14. 

No Brasil, ocorrem 40.000 amputações por ano em indivíduos diabéticos. 

Estudo realizado no Rio de Janeiro, no período de 1990-2000, comparando 

indivíduos diabéticos na faixa etária de 30 a 54 com os da faixa etária de 55 a 74 

anos revelou que nestes indivíduos (92,19/100.000 hab/ano) a taxa de incidência de 

amputações em membros inferiores é 4,6 vezes maior quando comparados com 

aqueles (20,1/100.000 hab/ano)14. 

Dados do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital São 

Vicente de Paulo mostram (2013) que mensalmente são feitas, em média, 60 

amputações de membros inferiores relacionadas ao DM. Valores elevados visto que 

há possibilidade de redução destas complicações, desde que haja uma parceria 

entre governos, profissionais, comunidade e portadores de DM. 

Diante da problemática ora apresentada e das adversidades sobrevindas do 

envelhecimento populacional, aliado ao avanço das doenças crônicas, em particular 

o DM, como um fator de risco para a amputação de membros inferiores em idosos, 

fica evidente a necessidade de realizar estudos que investiguem os fatores que 

predispõem a amputações de membros inferiores em idosos diabéticos. 

Durante minha prática profissional, observei que o número de idosos 

submetidos a amputações de membros inferiores em decorrência do DM tem sido 

muito elevado. A partir destas observações, percebi também que há necessidade de 

melhoria na assistência básica prestada a estes pacientes, identificação de fatores 
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de risco e proteção, bem como a conscientização de pacientes e familiares no que 

concerne à prevenção de amputações e ao tratamento das vasculopatias. 

Do exposto, a inquietação em realizar este estudo partiu da minha vivência 

como enfermeira de um hospital referência na Paraíba para o tratamento de 

vasculopatias, localizado no município de João Pessoa/PB, no qual são observados 

inúmeros casos de amputações, principalmente de membros inferiores em idosos 

diabéticos. Diante dessa observância, alguns questionamentos foram suscitados, 

instigando-me a realizar esta pesquisa: quais as características sociodemográficas, 

econômicas e clínicas dos idosos diabéticos submetidos à amputação de membros 

inferiores? Quais os fatores que predispõem à amputação de membros inferiores em 

idosos diabéticos? Para responder a essas perguntas foram traçados os objetivos 

que se seguem. 

 

1.1 Objetivos  

 

 Descrever as características sociodemográficas, 

econômicas e clínicas dos idosos diabéticos submetidos à amputação 

de membros inferiores; 

 

 Averiguar os fatores que predispõem os idosos diabéticos 

à amputação de membros inferiores. 

 
 

1.2 Relevância do Estudo 

 

O alcance desses objetivos poderá colaborar para melhoria da saúde e 

qualidade de vida dos idosos diabéticos, uma vez que a investigação dos fatores 

que predispõem a amputações de membros inferiores poderá contribuir para 

subsidiar e orientar as ações voltadas à atenção à saúde do idoso portador de DM, 

no que concerne aos aspectos relativos ao fenômeno em questão, de forma mais 

específica.  

Conhecendo a problemática e a partir das alternativas a serem apontadas, 

poderão ser reduzidas as amputações e, consequentemente, os idosos diabéticos 

poderão ter mais autoestima – evitando problemas como a depressão – e autonomia 
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para a realização de atividades cotidianas de trabalho, atividades físicas e de lazer, 

evitando o sedentarismo, melhorando o enfrentamento de outros problemas crônicos 

advindos da idade, uma vez que sem a deficiência de um membro os idosos serão 

mais ativos, independentes, participativos. 

O estudo poderá promover benefícios à sociedade em geral, por ser a 

pesquisa em saúde um fator indispensável ao crescimento e desenvolvimento de 

uma nação, em que, a partir do conhecimento dos fatores que predispõem ao 

desenvolvimento de um determinado problema – no caso a amputação de membros 

inferiores em idosos diabéticos – estes servirão para nortear ou reorientar o 

planejamento e a implementação de estratégias de promoção à saúde e a 

prevenção de agravos, que atendam às necessidades de saúde conforme a 

realidade daqueles que vivenciam o problema.  

Acrescenta-se ainda que, ao reduzir as amputações de membros inferiores, 

também serão reduzidos os custos com internações, com medicamentos, com 

recursos humanos e materiais alocados para realização de procedimentos 

cirúrgicos, com os gastos com próteses e órteses e as demandas por atendimentos 

de alta complexidade. Esses recursos financeiros poderão ser redirecionados ao 

custeio de outras demandas de saúde, principalmente aquelas no nível de atenção 

primária, de modo a possibilitar uma assistência de qualidade e eficiente diminuindo 

a vulnerabilidade de idosos ao risco de amputação. 

Para a enfermagem, esta pesquisa, promoverá o reconhecimento e o 

reafirmamento desta como a profissão do cuidar, capaz de identificar problemas 

populacionais por meio de estudos, e de contribuir com a área da pesquisa, 

expandindo o conhecimento para além das fronteiras da academia. A temática da 

pesquisa promoverá o aprofundamento do assunto para a comunidade de 

enfermeiros e outros estudiosos da área de enfermagem, de forma a instigar a 

realização de estudos que corroborem com benefícios para a sociedade em geral.  

Ainda, os resultados desta pesquisa poderão melhorar e qualificar o trabalho 

da equipe de enfermagem, quando estes passarem a operacionalizar suas ações a 

partir dos resultados aferidos. Poderá ser verificada a diminuição da sobrecarga de 

trabalho, reflexo da diminuição do número de pacientes dependentes de cuidados, 

do número de pacientes por profissional de enfermagem e, consequentemente, de 

procedimentos. Dessa forma, a equipe de enfermagem poderá ter tempo e 

disposição para prestar uma assistência mais humanizada, individualizada e ao 
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mesmo tempo integral, conforme preconiza as políticas públicas de saúde pautadas 

nos princípios que regem o SUS. 

Em termos gerais, a realização do estudo faz-se necessária para investigar a 

situação de saúde da população idosa diabética, que está vulnerável a amputações, 

disseminar as informações de modo a tornar os profissionais e gestores 

conhecedores da realidade vivenciada nos serviços de saúde de alta complexidade 

que atendem a esses usuários, e a partir de então, subsidiar a elaboração de 

estratégias eficientes em prol da saúde dos idosos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O envelhecimento no mundo e no Brasil 

 

No Brasil a Lei nº 8.842 instituiu a Política Nacional do Idoso (PNI), 

sancionada em 4 de janeiro de 1994 e regulamentada pelo Decreto nº 1.948, de 3 de 

julho de 1996. Ela assegura os direitos sociais e amplo amparo legal ao idoso e 

estabelece as condições para promover sua integração, autonomia e participação 

efetiva na sociedade. Tem como objetivo atender às necessidades básicas da 

população idosa no tocante à educação, saúde, habitação e urbanismo, esporte, 

trabalho, assistência social e previdência, justiça15. 

A forma legal de maior potencial da perspectiva de proteção e 

regulamentação dos direitos da pessoa idosa é o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, 

de 1 de outubro de 2003) que regulamenta os direitos do idoso e estabelece deveres 

e medidas de punição16. 

O envelhecimento é descrito com um processo dinâmico e progressivo que 

envolve fatores sociais, culturais, econômicos e físicos, suscitando modificações 

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas no indivíduo que o vivencia, 

causando-lhe a perda progressiva da capacidade de se adaptar e manter-se em 

equilíbrio com o meio, aumentando sua vulnerabilidade e sua predisposição a 

desenvolver processos patológicos. É importante considerar que as manifestações 

relacionadas aos fatores cronológicos e biológicos, trazem consequências em todas 

as dimensões da vida e da saúde do idoso17. 

A velhice é definida como uma fase da vida, e o idoso é o ser que a 

representa. Durante esta etapa da vida, evidencia-se alta prevalência de limitações 

físicas, perdas cognitivas, sintomas depressivos, declínio sensorial, acidentes e 

isolamento social18. Envelhecer é uma fase da vida e, portanto, um processo natural 

que, ao longo do tempo, impõe alterações diversas e produz efeitos estruturais e 

comportamentais que repercutem no contexto biopsicossocial e na qualidade de 

vida19. 

No tocante à dimensão biológica, o envelhecimento caracteriza-se por 

apresentar mais vulnerabilidade às agressões dos meios interno e externo, 

resultando na redução das funções morfológicas e funcionais dos órgãos, e 

ocasionando, gradualmente, declínio do desempenho dos indivíduos. Assim sendo, 
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as alterações produzidas pelo envelhecimento ocorrem em nível celular, tecidual, 

orgânico e nos sistemas, e isso diminui a reserva fisiológica e os sistemas de defesa 

e de adaptação ao meio e deixa a pessoa mais susceptível a enfermidades19. 

O processo de envelhecer, enquanto fenômeno biológico apresenta-se de 

maneira diferenciada em cada idoso. Ao quantificarmos o envelhecimento através 

dos decréscimos da capacidade de cada órgão, a velhice poderia ser interpretada 

como uma etapa de falência e incapacidades na vida. Enquanto processo natural e 

previsto na evolução dos seres vivos, percebe-se que a pessoa não fica 

incapacitada porque envelhece, assim, a velhice não deve ser considerada como 

doença, pois as doenças mais comuns nesta etapa da vida são preveníveis, 

diagnosticáveis e tratáveis20. 

É relevante destacar que as alterações que sucedem do envelhecimento 

estrutural envolvem os fatores genéticos, o estilo de vida, os hábitos de saúde e 

alimentares, os níveis de estresse e de controle, ocupação e atividades diárias, além 

de interferências ambientais, que afetam, positiva ou negativamente, na vida das 

pessoas e para o envelhecimento. As diferenças funcionais e estruturais que 

decorrem desse processo distinguem-se em cada pessoa, porque o envelhecimento 

é vivenciado de forma heterogênea pela população19. 

O envelhecimento da população tem determinado importantes repercussões 

nos campos social e econômico. O processo de transição demográfica está 

relacionado às mudanças dos níveis de fecundidade e mortalidade, é um fenômeno 

que acontece em diferentes contextos, cenários e fases1. 

No mundo a proporção de pessoas com mais de 60 anos de idade está 

crescendo mais rapidamente em relação a qualquer outra faixa etária. Esse 

crescimento vem acontecendo de forma rápida e em termos proporcionais. 

Projeções estatísticas indicam que a estimativa mundial do aumento de pessoas 

mais velhas tenha um crescimento de 223,00%, entre os anos de 1970 a 2025. Com 

estas expectativas, espera-se que, em 2025, exista um total de, aproximadamente, 

1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos, passando para 2,0 bilhões até 2050, 

dos quais 80,00% estarão nos países em desenvolvimento21. 

No Brasil, a transição demográfica ocorre de forma radical e bastante 

acelerada, caracterizando como um fenômeno predominantemente urbano, 

resultante do movimento migratório iniciado na década de 1960 e motivado pela 

industrialização, que proporcionou uma melhoria dos serviços de saúde e 
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saneamento, e maior acesso da população aos programas de planejamento familiar 

e métodos contraceptivos22. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, 

em 1998, o índice de envelhecimento populacional foi de 29,30, aumentando para 

37,90 em 200823. As projeções mais conservadoras indicam que, em 2020, o Brasil 

será o sexto país do mundo em número de idosos, com um contingente superior a 

30 milhões de pessoas. 

A idade cronológica, mesmo configurando-se como um importante parâmetro 

para a criação e planejamento de políticas de atenção ao idoso ou para a gestão de 

serviços, não diz muito a respeito do real envelhecimento humano. A única 

característica relevante referente ao processo de envelhecimento humano é a 

heterogeneidade, pois considera que cada indivíduo envelhece de maneira própria, 

por se tratar de um processo multifatorial23.  

A prevalência de doenças crônicas e de limitações funcionais na população 

idosa tem obrigado a uma readequação dos serviços de atenção à saúde24. Para 

tanto, é necessário conhecer a realidade local, pois é importante para a criação de 

serviços eficazes que respondam positivamente às demandas da população. 

Estudo mostra que o idoso consome mais serviços de saúde, as internações 

hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação do leito é maior do que em 

outras faixas etárias. Em geral, as doenças dos idosos são crônicas e múltiplas, 

perduram por vários anos e exigem acompanhamento médico e de equipes 

multidisciplinares permanentes e internações frequentes25. 

Diante de tais considerações, salienta-se o quão é relevante proporcionar 

meios para uma velhice saudável, visto que com a redução das patologias na fase 

da velhice há significativa diminuição dos gastos em saúde e melhoria da qualidade 

de vida dos idosos, além de proporcionar um envelhecimento isento de 

dependência, medo e estigma. Assim sendo, a sociedade e o sistema de saúde 

devem conhecer as mudanças oriundas da transição demográfica para atenderem 

às necessidades da população idosa. 
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2.2 O envelhecimento e os fatores de riscos para diabetes mellitus e 

amputação 

 

O processo de envelhecimento somado aos anos de exposição a inúmeros 

fatores de risco torna os idosos mais vulneráveis ao DM. Geralmente, estes são 

portadores de múltiplas enfermidades crônicas e incapacitantes, tendo em vista que 

o aumento no número de doenças crônicas está diretamente relacionado com maior 

incapacidade funcional26. Ademais, o ritmo acelerado do processo de 

envelhecimento da população, a maior tendência ao sedentarismo e a inadequados 

hábitos alimentares, além de outras alterações sociocomportamentais contribuem 

para os crescentes níveis de incidência e prevalência (morbidade) do DM, bem 

como da mortalidade causada pela doença27. 

 O DM é uma doença de importância mundial e vem tomando proporções 

crescentes no que se refere ao aparecimento de novos casos. É uma das principais 

doenças crônicas que afeta o ser humano, acometendo populações de países em 

todos os estágios de desenvolvimento socioeconômico. Sua incidência aumentou 

como resultado da interação genética e envolvimento de fatores de risco que são 

determinantes da doença e, dentre estes, a maior taxa de urbanização, aumento da 

expectativa de vida, industrialização, maior consumo de dietas hipercalóricas e ricas 

em hidratos de carbono, mudanças do estilo de vida e inatividade física28. 

A Sociedade Brasileira de Diabetes descreve que o DM é uma síndrome de 

etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina 

em exercer adequadamente suas funções, constituindo uma condição crônica que 

exige do portador um contínuo autogerenciamento do estilo de vida e adaptação à 

doença29. 

O DM caracteriza-se pela destruição parcial ou total das células beta das 

ilhotas de Langerhans do pâncreas, resultando em perda progressiva da capacidade 

de produzir insulina, ao longo de meses ou anos. O quadro clínico se traduz pelo 

aparecimento de hiperglicemia e de sintomas decorrentes das alterações 

metabólicas como poliúria, polidipsia, polifagia, astenia e perda de peso30. 

Etiologicamente o DM é classificado em dois, tipo I e tipo II. O tipo I é o 

menos comum (5,00-10,00%) e está relacionado à deficiência absoluta na produção 

da insulina, e o tipo II é uma combinação de resistência à ação do hormônio e 

resposta secretora inadequada de insulina compensatória, compreendendo 90,00% 
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a 95,00% do total de casos, sendo a forma mais frequente em idosos. Este tipo 

associa-se a uma forte predisposição genética aliada a fatores ambientais e ao estilo 

de vida do indivíduo, obesidade e maior sobrevida da pessoa diabética3, 31.  

O diabetes figura entre as quatro principais causas de morte no Brasil, além 

de ser a principal causa de cegueira adquirida e de estar fortemente associada às 

doenças coronarianas, renais e amputações de membros inferiores. As 

encefalopatias e a disfunção sexual, também configuram-se como alterações 

decorrentes do DM que acarretam prejuízos à capacidade funcional, na autonomia e 

na qualidade de vida do indivíduo. O surgimento de tais complicações crônicas é um 

fato preocupante para os profissionais de saúde que cuidam dos diabéticos, 

principalmente daqueles cujo comportamento de autocuidado não é incorporado em 

sua vida diária8. Apontada como uma das principais causas de mortes prematuras, o 

diabetes, em virtude do aumento do risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, contribui de 50,00% a 80,00% para a morte dos diabéticos. Estes 

dados ilustram o impacto do alto custo social e financeiro do diabetes ao sistema de 

saúde, à família e à pessoa portadora da doença10. 

O tratamento adequado pode evitar ou reduzir a intensidade dessas 

complicações. Este inclui tanto medidas medicamentosas quanto não 

medicamentosas e visa alcançar o equilíbrio metabólico. Nesse sentido, os 

portadores de diabetes necessitam de um tratamento altamente complexo, pois além 

da terapêutica medicamentosa, eles devem seguir uma dieta alimentar, praticar 

exercícios físicos, monitorar os níveis de glicemia, além de tratar os sintomas 

relacionados à doença31.  

A situação do DM é alarmante, segundo estimativas da Organização Mundial 

de Saúde/World Health Organization (OMS/WHO), o número de portadores desta 

doença em todo o mundo era de 177 milhões em 2000, com expectativa de alcançar 

350 milhões de pessoas em 2025. No Brasil, o diabetes junto com a hipertensão 

arterial é responsável pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações, de 

amputações de membros inferiores não traumáticas e representa ainda 62,10% dos 

diagnósticos primários em pacientes com insuficiência renal crônica submetidos à 

diálise7.  

O diabetes gera crescentes custos com relação ao tratamento e, sobretudo, 

das complicações advindas da doença, causando grande impacto econômico nos 

serviços de saúde, entretanto, o maior custo recai sobre os portadores, suas famílias 
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e a comunidade. Com isso, apresenta significativa taxa de morbimortalidade e 

necessita de mudanças nos hábitos de vida da população para reduzir os fatores 

que predispõem ao seu surgimento e, consequentemente, minimizar suas 

complicações3, 32. 

O DM ocasiona consequências severas no indivíduo portador, principalmente 

no idoso, que vão desde elevação e redução dos níveis glicêmicos que podem 

acarretar em emergência clínicas, devido ao risco de cetoacidose, coma diabético e 

morte, até o surgimento de doenças cardiovasculares tendo como consequência 

lesões graves levando a amputações de membros e provocando mudanças nos 

hábitos e comportamentos do portador, interferindo negativamente em sua qualidade 

de vida. 

Estudos mostram que pacientes diabéticos possuem de duas a quatro vezes 

mais chances de desenvolverem doença vascular periférica. Estes têm maiores 

riscos de desenvolverem isquemia crítica dos membros, que, quando associada ao 

DM, é a principal causa de amputação não traumática de membros inferiores. Cerca 

de 50,00% das amputações de membros inferiores são relacionadas ao DM e, 

embora tenha ocorrido uma redução significativa do risco de amputações nos 

pacientes portadores dessa patologia quando comparados a indivíduos não 

portadores, esse risco continua bastante elevado, cerca de oito vezes33. No 

indivíduo diabético as amputações encurtam sua vida útil e reduzem 

consideravelmente a qualidade de vida, impondo pesado ônus aos familiares e ao 

sistema de saúde34. 

A isquemia pode ser a causa ou contribuir para a progressão das lesões 

tróficas nos pés, que constituem locais favoráveis para a infecção tomar posse. A 

coexistência de neuropatia, isquemia e distúrbios da função imunológica de 

leucócitos em pacientes diabéticos favorecem o desenvolvimento de infecções 

graves e extensas nos membros inferiores que, se não tratadas adequadamente, 

podem levar à amputação e à morte35. Ademais, a falta de informação sobre os 

cuidados com os pés, a presença de pontos de pressão anormais que favorecem as 

calosidades, as deformidades, a doença vascular periférica e as dermatoses comuns 

são fatores de risco importantes para o aparecimento de úlceras nos pés e à 

amputação36.  

O “pé diabético” é uma das complicações mais importantes que acomete o 

paciente diabético, causa elevada taxa de amputação, e é definido como uma 
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infecção, ulceração e ou destruição dos tecidos profundos associada a 

anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular periférica nos 

membros inferiores37.  

A insuficiência vascular periférica e as neuropatias sensitivas, autônoma e 

motora, associadas às infecções, são precursoras dos eventos ulcerativos, da 

gangrena e, consequentemente, das amputações dos membros inferiores. O 

impacto pessoal e/ou familiar da tendência de desenvolvimento de uma lesão no pé 

ou da inatividade ocasionada por esse agravo, além daquela determinada por uma 

amputação do membro, é difícil de ser qualificado cientificamente, contrariamente ao 

impacto socioeconômico, o qual pode claramente ser estimado. Pesquisas 

realizadas nos Estados Unidos indicam que de 9,00% a 20,00% dos diabéticos 

precisam ser submetidos a uma segunda amputação e cerca de 28,00% a 41,00% 

dos diabéticos precisam fazer uma segunda intervenção na mesma perna38. 

Em três estudos realizados no Brasil com pacientes diabéticos portadores de 

lesões em extremidades inferiores, 55,00%, 61,40% e 71,40%, respectivamente, 

evoluíram para algum tipo de amputação de membro inferior11. 

As amputações são definidas como “menores” e “maiores”, estas são as 

ocorridas da parte proximal do pé, perna (abaixo do joelho), coxa (acima do joelho) e 

desarticulação do quadril, enquanto que aquelas são restritas aos dedos dos pés ou 

à parte anterior do pé, sendo assim, de certa forma, mais bem aceitas pelos 

pacientes porque dispensam o uso de próteses e não impossibilitam a 

deambulação11. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário um cuidar diferenciado para reduzir os 

agravos relacionados ao DM e consequentemente promover qualidade de vida aos 

idosos diabéticos, destacando suas fragilidades e minimizando os riscos, através da 

educação em saúde, melhoria das condições sociais, acesso aos serviços de saúde 

e uma assistência qualificada que atenda as demandas do idoso diabético.  

Observa-se, na prática assistencial, que o impacto que o DM tem sobre a 

saúde da população é preocupante, correlacionada a isto existe a difícil adesão ao 

tratamento e a não realização de práticas preventivas por parte dos indivíduos 

acometidos. Assim, o enfermeiro, enquanto profissional de saúde envolvido na 

assistência ao diabético, deve programar novas ações de cuidado capazes de 

promover a saúde dos diabéticos, através da educação em saúde, pois esta reflete 

em redução dos agravos ocasionados pelo diabetes8. 
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2.3 Educação em saúde para prevenção de amputações nos diabéticos 

 

A assistência ao idoso diabético deve ser desenvolvida primordialmente na 

atenção básica à saúde, através do trabalho conjunto da equipe multidisciplinar. 

Para tanto, é fundamental que os profissionais sejam privilegiados com programas 

de educação continuada, usufruam de materiais e equipamentos de qualidade para 

que possa atender às demandas de saúde destes indivíduos. 

Nesse contexto, Santos-Filho, Rodrigues e Santos29 destacam o papel da 

enfermagem, quando afirmam que: 

 

A Enfermagem, como integrante da equipe 
multidisciplinar de saúde, tem o desafio de 
instrumentalizar o portador no autogerenciamento 
da doença, buscando estratégias e novas formas 
para um melhor cuidado de enfermagem, 
otimizando o controle glicêmico. (p.126) 29. 

 

Além do trabalho multidisciplinar, é necessário que o indivíduo com diabetes 

adote habilidades de autocuidado direcionadas à adesão ao plano alimentar e à 

prática de atividades físicas diárias que lhe permitam o controle da doença. Quanto 

maior o acesso à informação e ao conhecimento sobre sua comorbidade, maior será 

a capacidade aprendida de realizar uma ação de maneira competente, instituindo 

medidas que lhe permitam a adoção de uma nutrição saudável e a modificação do 

estilo de vida que irá repercutir diretamente na melhoria da qualidade de vida39. 

A adequação dos programas educativos em DM ao contexto sociocultural e 

econômico dos indivíduos favorece uma melhor compreensão da educação em 

saúde para o autocuidado em diabetes e proporciona ao indivíduo conhecimentos, 

habilidades, atitudes e motivação para controlar a doença. Educar o paciente 

diabético para o autocuidado é uma estratégia que promove o alcance de níveis 

glicêmicos normais ou quase normais. Estudos mostram que o controle e a 

prevenção de complicações do diabetes são possíveis por meio de programas 

educativos para orientar as habilidades de autocuidado39.  

Em pacientes diabéticos, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 

até 80,00% das mortes. A associação de uma alimentação rica em frutas e vegetais, 

a prática de atividades física regular e a redução do peso reduzem a incidência de 

DM tipo II em indivíduos com intolerância à glicose. Desta forma, a assistência 
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oferecida, o acompanhamento adequado aos portadores de diabetes e o 

estabelecimento do vínculo com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) são 

essenciais para o sucesso do controle dos agravos, prevenção de complicações, 

redução do número de internações hospitalares e da mortalidade em decorrência 

das doenças cardiovasculares, além de minimizar o custo social e o custo que 

incorre ao SUS associado às doenças crônicas36. 

Fazer o portador de diabetes compreender o DM e torná-lo responsável e 

autônomo do desempenho do seu autocuidado por meio das ações de prevenção 

das complicações do diabetes são medidas importantes para a redução dos agravos 

da patologia29. 

Nesta perspectiva, salienta-se que o cuidado ao idoso diabético não deve ser 

desenvolvido somente pela equipe de saúde, considera-se necessário também que 

os idosos, bem como seus familiares, participem deste cuidar, pois somente desta 

forma ocorrerá a melhoria da qualidade de vida dos idosos acometidos pelo DM, em 

decorrência da redução das inúmeras complicações advindas desta doença, e, 

portanto, diminuição dos gastos em saúde. 
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3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

3.1Tipo de Estudo 

 

Com vistas a atender aos objetivos, o estudo foi desenvolvido adotado o 

método transversal descritivo com abordagem quantitativa. Os estudos de natureza 

descritiva propõem-se a descobrir as características de um fenômeno como tal, pode 

abordar aspectos amplos de uma sociedade40. 

O estudo transversal é classificado como epidemiológico no qual fator e efeito 

são observados num mesmo momento. Também chamado de seccional o estudo 

transversal é uma “estratégia de estudo epidemiológico que se caracteriza pela 

observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em uma única 

oportunidade” 41, 42.  

Do ponto de vista científico, descrever é coletar dados ou informações que 

mostrem um evento, uma comunidade, um feito, contexto, situação ou um 

fenômeno. Assim, a pesquisa descritiva procura descrever ou especificar as 

propriedades, as características e os perfis de pessoas, grupos, comunidades ou 

qualquer outro fenômeno que se submeta à análise43. Este é o objetivo primordial do 

estudo descritivo, assim como o estabelecimento de relações entre variáveis44. 

A abordagem quantitativa é um método de pesquisa social que utiliza técnicas 

estatísticas, que se preocupa em medir e analisar as relações causais entre as 

variáveis, permitindo a mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um 

universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente45. Este 

método caracteriza pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta 

de informação, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas40. 

 

3.2 Local do Estudo 

 

O cenário do estudo foi o município João Pessoa, capital da Paraíba. A 

cidade está localizada na região do litoral Leste brasileiro, na porção mais oriental 

das Américas e é notável por seu clima intertropical quente e úmido. Cidade mais 

populosa do Estado, possui 723.515 habitantes, disseminados em 211,474 Km2 de 

área territorial, correspondendo a 19,20% da população do Estado, conforme o 

Censo realizado em 201046. 
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A pesquisa foi realizada em um Hospital beneficente sem fins lucrativos da 

esfera privada, credenciado ao SUS pela gestão municipal de João Pessoa/PB. Esta 

unidade caracteriza-se em Hospital Geral, atendendo aos três níveis de atenção do 

SUS, acolhendo à clientela por demanda espontânea e referenciada. Oferece 

atendimentos em urgência e emergência, cirurgia geral, clínica médica, nefrologia, 

urologia, oncologia, cirurgia vascular e neurocirurgia. 

Referência no Estado da Paraíba para o tratamento de vasculopatias, o 

serviço contém 161 leitos dos quais 40 destinam-se ao internamento de pacientes 

acometidos por essas afecções. 

 

3.3 População e Amostra 

 

A população do estudo foi composta por idosos diabéticos admitidos no 

hospital referência em questão, que se submeteram à amputação ou que 

apresentaram alguma lesão em membros inferiores em decorrência do DM. 

Para compor a amostra o número de pacientes foi delimitado a partir do 

cálculo estatístico para amostragem para população finita: 

 

   
     ⁄

         

              ⁄
        

 

 

Onde: 

 n – tamanho da amostra; 

 Z – escore Z, cujo valor crítico para o nível de confiança de 95% = 1,96;  

 α – nível de significância estatística = 0,05; 

 p – prevalência de idosos diabéticos da Paraíba = 0,22; 

 N – população de idosos da Paraíba = 451.385; 

 E – Erro amostral = 0,08. 

 

A estimação é um processo matemático pelo qual se obtém um valor 

numérico a partir de uma amostra (estimativa) para representar o valor numérico 

desta variável numa população (parâmetro). A importância de trabalhar com 
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estimativas advém da dificuldade de medir toda uma população, daí infere-se sobre 

uma amostra42. 

Assim sendo, considerando um nível de significância (α) de 5% e margem de 

erro de 8%, obteve-se como resultado uma estimativa de 103 participantes para 

compor amostra. 

Os participantes foram selecionados por conveniência, respeitando o período 

da coleta de dados e os critérios de inclusão: ser idoso (maior de 60 anos de idade), 

diabético, com amputação e/ou lesões de membros inferiores, estar internado, com 

condições de responder aos questionamentos e aceitar participar do estudo 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) apresentado no 

Apêndice A. 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

Para realização da pesquisa foi feita uma visita prévia à Diretora de 

Planejamento e Finanças do Instituto Walfredo Guedes Pereira informando-a sobre 

a importância e objetivos do estudo. A partir deste contato foi solicitado à mesma o 

consentimento prévio e assinatura da Carta de Anuência (Anexo A) para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada, no período de junho a agosto de 2013, 

mediante a aplicação de um formulário semiestruturado (Apêndice B) previamente 

elaborado, contemplando as variáveis: sociodemográficas, econômicas, clínicas e 

hábitos de vida. 

 

3.5 Organização e Análise dos Dados 

 

Após a coleta, os dados foram digitados e organizados em uma planilha do 

Microsoft Office Excel, versão 2010. As variáveis consideradas no estudo foram 

codificadas e receberam as seguintes denominações: número do questionário 

(NQU), iniciais do nome (INI), procedência (PRO), sexo (SEX), idade (IDA), raça/cor 

(RCO), estado civil (ECI), escolaridade (ESC), religião (REL), renda própria (RPR), 

renda familiar (RFA), ocupação (OCU), número de filhos (NFI),tempo de 

diagnóstico(DIG), insuficiência renal crônica (IRC), insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC), hipertensão arterial sistêmica (HAS), tabagismo (TAB), frequência de uso do 
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tabaco (FTB), tempo de uso do tabaco (TTB), etilismo (ETI), frequência de consumo 

do álcool (FET), tempo de consumo do álcool (TET), uso de hipoglicemiante oral 

(HOR), uso de hipoglicemiante injetável (HIN), número de amputações (NAM), nível 

da amputação (NIV), dieta, (DIE), número de refeições diárias (NRD), atividade física 

(AFI), controle glicêmico (CGL), acompanhamento pela unidade de saúde da família 

(USF), consumo de alimentos do grupo 1 no café da manhã (GR1C), consumo de 

alimentos do grupo 2 no café da manhã (GR2C), consumo de alimentos do grupo 3 

no café da manhã (GR3C), consumo de alimentos do grupo 4 no café da manhã 

(GR4C), consumo de alimentos do grupo 1 no almoço (GR1A), consumo de 

alimentos do grupo 2 no almoço (GR2A), consumo de alimentos do grupo 3 no 

almoço (GR3A), consumo de alimentos do grupo 4 no almoço (GR4A), consumo de 

alimentos do grupo 1 no lanche da tarde (GR1L), consumo de alimentos do grupo 2 

no lanche da tarde (GR2L), consumo de alimentos do grupo 3 no lanche da tarde 

(GR3L), consumo de alimentos do grupo 4 no lanche da tarde (GR4L), consumo de 

alimentos do grupo 1 no jantar (GR1J), consumo de alimentos do grupo 2 no jantar 

(GR2J), consumo de alimentos do grupo 3 no jantar(GR3J), consumo de alimentos 

do grupo 4 no jantar (GR4J), tipo de moradia (TMO), pessoas com quem reside 

(PES), auxílio nos cuidados em saúde (AUX), responsável pela administração da 

insulina (ADM) e local de armazenamento da insulina (ARM). 

A cada uma das variáveis qualitativas foram atribuídos valores numéricos: 0 

(não) ou 1 (sim) para as variáveis dicotômicas e, 1 a n quando as variáveis tinham 

mais de um nível categórico. As variáveis quantitativas assumiram seus valores 

reais. 

Feita as adequações no banco de dados, a planilha foi salva em arquivo de 

extensão do tipo Texto – separado por tabulações – e transferida para um programa 

de análise estatística, o R Project, versão 2.15.3 for Windows, um software livre 

utilizado em análises estatísticas, onde procedeu-se a análise de Regressão 

Logística Simples, tendo em vista a característica da variável resposta (dicotômica), 

amputação. 

A análise de regressão é uma técnica estatística para a modelagem de dados 

e investigação de relações entre duas ou mais variáveis quantitativas ou 

qualitativas47. De tal forma, permite estudar a influência dos fatores no aparecimento 

de um determinado fenômeno, neste caso, a amputação de membros inferiores48. 
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A Análise de Regressão é utilizada para estabelecer, além da dependência, a 

forma específica de ligação entre um conjunto de variáveis independentes e uma 

variável dependente de modo a descobrir o quanto uma variável altera o 

comportamento da outra49. 

A variável cujo comportamento pretende-se explicar (amputação) é chamada 

variável dependente ou resposta. As variáveis de interesse para explicar ou predizer 

o comportamento da variável resposta são chamadas variáveis independentes ou 

explicativas50. 

A análise de regressão pode ser simples (bivariada), quando apenas uma 

variável independente está envolvida para explicar a variabilidade da variável 

dependente, ou múltipla (multivariada), quando o problema de pesquisa envolve 

uma única variável dependente relacionada a duas ou mais variáveis 

independentes51. 

Assim, uma a uma as variáveis independentes foram analisadas em relação à 

variável dependente, ao nível de significância de 5%, ou seja, as variáveis 

significativamente associadas à ocorrência do evento apresentaram p-valor menor 

do que 0,05. Ao final, calculou-se a Razão de Chances (Odds Ratio – OR) para a 

ocorrência de amputação de membros inferiores em idosos diabéticos. 

Das 35 variáveis coletadas para o estudo, 28 foram testadas para verificar a 

ocorrência ou não de associação à amputação de membros inferiores em idosos 

diabéticos: sexo, idade, raça/cor, escolaridade, estado civil, religião, ocupação, 

renda própria, renda familiar, tempo do diagnóstico, comorbidades (hipertensão 

arterial sistêmica, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva, 

tabagismo – tempo e frequência de uso, etilismo – tempo e frequência de uso), uso 

de hipoglicemiante oral, uso de insulina, dieta, exercício físico, controle glicêmico, 

acompanhamento pela UBS, número de amputações, número de refeições e tipo de 

alimentos consumidos em cada refeição. 

As variáveis cidade de procedência do idoso, número de filhos, tipo de 

moradia, pessoas com quem reside, auxílio nos cuidados, nível da amputação, 

responsável pela administração de insulina não foram testadas. 

Uma a uma cada variável foi testada pela Regressão Logística Simples ao 

nível de 5%. Para as variáveis significativas, foram apresentadas as estimativas dos 

parâmetros βn, o desvio padrão do parâmetro, o p-valor, o OR e o intervalo para o 

OR, com 95% de confiança. 
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A Estatística Descritiva também foi empregada para caracterizar os idosos 

diabéticos, tendo em vista que ela possibilita reduzir os dados a proporções mais 

facilmente entendidas. Os dados foram apresentados em forma de Proporção, 

Média e Desvio Padrão e organizados em gráficos e tabelas que sumarizaram os 

resultados do estudo. O Teste de Qui-quadrado de Pearson (  ), ao nível de 

significância de 5%, foi utilizado para mensurar a diferença entre as proporções e 

médias. Posteriormente os resultados foram discutidos e confrontados com outros 

estudos correlacionados. 

 

3.6 Considerações Éticas 

 

A pesquisa foi desenvolvida atendendo às diretrizes e normas 

regulamentadoras das pesquisas envolvendo seres humanos do Conselho Nacional 

de Saúde, dispostas na Resolução nº 466/2012, publicada no Diário Oficial da União 

em 13 de Junho de 2013. Tal resolução 

 

[...] incorpora, sob a óptica do indivíduo e das coletividades, os 

referenciais da bioética, tais como autonomia, não maleficência, 

beneficência, justiça e equidade, dentre outros e visa assegurar os 

direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, 

à comunidade científica e ao Estado (p.59-62)52. 

 

A pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, sob Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética – CAAE (Anexo B) nº 163888813.2.0000.5188 

e Protocolo nº 0263/13. A coleta de dados foi feita mediante autorização prévia do 

Instituto Walfredo Guedes Pereira e todos os envolvidos assinaram o TCLE. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a análise de Regressão Logística, faz necessário ter e identificar, dentro 

do universo amostral, quais os indivíduos expostos e os não expostos ao evento que 

se deseja estudar (amputação). Assim sendo, para a amostra de 103 idosos 

diabéticos internados em um hospital referência na Paraíba no tratamento de 

vasculopatias, 68 já haviam se submetido, por pelo menos uma vez, à amputação de 

membro inferior (expostos), tendo como causa principal a vasculopatia diabética, 

enquanto que, os outros 35 idosos apenas apresentavam lesões diabéticas (não 

expostos), não havendo, ainda, se submetido a nenhuma amputação. 

Para atender aos objetivos propostos, primeiramente foi feita a descrição do 

perfil sociodemográfico, econômico e clínico, e hábitos de vida dos participantes, 

identificando, ao longo das discussões, quais as variáveis (fatores) estão associadas 

às amputações de membros inferiores nos idosos diabéticos, para o conjunto de 

dados da amostra. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos idosos diabéticos acompanhados pelo serviço de 

referência, segundo a procedência 

Cidade n % 

João Pessoa 31 30,10 

Araruna, Areia, Bayeux, Cruz do Espírito Santo, 

Itabaiana, Rio Tinto, Santa Rita e Sapé 
24 23,30 

Alagoa Grande, Araçagi, Bananeira, Belém, Caaporã, 

Cajá, Campina Grande, Gurinhém, Ingá, Itaporanga, 

Jacaraú, Juru, Lagoa da Mata, Piancó, Pilar, Pirpirituba, 

Riachão, Salgado de São Félix, São Miguel de Itaipu, 

Serraria, Sousa, Teixeira 

22 21,36 

Mamanguape  09 8,74 

Cajazeiras, Dona Inês, Pilões e Serra da Raiz 08 7,77 

Guarabira 05 4,85 

Pedras de Fogo 04 3,88 

Total 103 100,00 

Fonte: IWGP/João Pessoa/PB. 
Legenda: n – Frequência absoluta; % - Frequência relativa. 
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Tabela 2 – Distribuição dos idosos diabéticos acompanhados pelo serviço de 

referência, segundo sexo, raça/cor, estado civil, escolaridade, religião e número de 

filhos 

Variáveis (p) n % p-valor    

Sexo 
Feminino 54 52,43 

0
,5

7
7

3
 

0
,3

1
0

7
 

Masculino 49 47,57 

Raça / Cor 

Branca 45 43,69 

<
0

,0
0

0
0

1
 

3
5

,7
6

7
 

Parda 47 45,63 

Negra 11 10,68 

Estado Civil 

Solteiro 11 10,68 

<
0

,0
0

0
0

1
 

1
0

0
,6

7
9
6
 Casado 49 47,57 

União Estável 05 4,86 

Divorciado/Separado 03 2,91 

Viúvo 35 33,98 

Escolaridade 

Analfabeto 38 36,89 

<
0

,0
0

0
0

1
 

1
3

8
,3

2
6
2

 Fundamental Incompleto 47 45,63 

Fundamental Completo 05 4,86 

Médio Incompleto 02 1,94 

Médio Completo 07 6,80 

Superior Completo 04 3,88 

 Católica 72 69,90 

<
0

,0
0

0
0

1
 

1
0

4
,5

3
4
 

Religião Evangélica 27 26,22 

 Não tem 04 3,88 

Número de Filhos 

Nenhum 11 10,68 

0
,0

5
1

5
 

9
,4

1
7

5
 1 a 2 filhos 21 20,39 

3 a 4 filhos 25 24,27 

5 a 6 filhos 27 26,21 

Mais de 7 filhos 19 18,45 

Fonte: IWGP/João Pessoa/PB, 2013. 
Legenda: p – Parâmetros; n – Frequência absoluta; % - Frequência relativa; p-valor (α = 

5%);   – Qui-quadrado com n-p graus de liberdade. 
 

No que diz respeito à procedência dos idosos, conforme elucidado na Tabela 

1, 31 idosos residiam em João Pessoa, e 09 e 05 residiam em Mamanguape e 
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Guarabira, respectivamente. Em Araruna, Areia, Bayeux, Cruz do Espírito Santo, 

Itabaiana, Rio Tinto, Santa Rita e Sapé foi verificado que em cada um destes 

municípios residiam 03 integrantes da pesquisa, totalizando 24. A amostra do estudo 

também foi composta por 08 sujeitos de Cajazeiras, Dona Inês, Pilões e Serra da 

Raiz, sendo que em cada um destes municípios havia 02 idosos. Os demais idosos 

eram originários de outros 22 municípios paraibanos, sendo um de cada município. 

Salienta-se que, para esta variável, não foi testada sua associação com a 

amputação de membros inferiores. 

Com relação ao sexo dos idosos pesquisados, conforme ilustrado na Tabela 

2, 54 (52,43%) eram do sexo feminino, e 49 (47,57), sexo masculino. Apesar das 

idosas se apresentarem em maior proporção, salienta-se que, estatisticamente a 

diferença de proporção não foi significativa (p-valor = 0,5773). Estes resultados 

estão em consonância com o estudo de Nunes e autores53, os quais trazem que dos 

80 participantes de sua pesquisa, 59,00% eram do sexo feminino e 41,00% do sexo 

masculino. Os referidos autores explicam que tais achados podem estar 

relacionados a menor procura dos serviços de saúde pelo homem. 

Independente do sexo, os pacientes diabéticos devem ter seus pés 

examinados periodicamente, de acordo com critérios estabelecidos, a fim de 

prevenir a ocorrência de lesões e complicações12. 

No tocante à raça/cor, foi verificada uma maior porcentagem de usuários 

pardos, o que correspondeu a quase a metade da amostra (45,63%), diferença 

significativa, do ponto de vista estatístico (p-valor < 0,00001), em relação às demais. 

A cor/raça branca foi observada em 45 participantes (43,69%), sendo a segunda 

cor/raça mais frequente. A cor/raça negra foi declarada por 11 idosos, suscitando em 

uma porcentagem de 10,68%. 

Foi observada uma maior predominância de idosos casados, cuja proporção 

correspondeu a 47,57% (49) dos participantes (p-valor < 0,00001). O estado civil 

viúvo apresentou uma porcentagem de 33,98%, o que totalizou 35 idosos. Outros 11 

(10,68%) idosos se declaram solteiros. Os idosos que estavam 

divorciados/separados ou viviam em união estável apresentaram proporções de 

2,91% (03) e 4,86% (05), respectivamente. 

No que tange ao nível de escolaridade dos 103 idosos, 47 idosos referiram ter 

o ensino fundamental incompleto, representando uma proporção de 45,63%, 38 

(36,89%) declaram não ter nenhum nível de instrução, ou seja, eram analfabetos. A 



 
 

37 

porcentagem de 4,86% expressou o nível de escolaridade de 05 idosos participantes 

do estudo que relataram ter concluído o ensino fundamental. Havia 07 idosos 

(6,80%) com ensino médio completo e 02 (1,94%) que não o completaram. 

Do total de idosos, apenas 04 (3,88%) deles haviam concluído o ensino 

superior. Comparando, estatisticamente, estas proporções, concluiu-se que houve 

uma diferença significativa (p-valor < 0,00001), que apontou para uma maior 

prevalência de idosos com baixo nível de escolaridade, ou seja, analfabetos ou com 

ensino fundamental incompleto. 

Sabe-se que as complicações advindas do diabetes são mais frequentes em 

indivíduos de baixo nível socioeconômico e cultural, visto que nestes há limitação da 

capacidade de assimilar informações o que contribui para o descontrole da 

doença54.  

Observou-se a predominância da religião católica, culminando com um 

percentual de 69,90% o que representa 72 idosos (p-valor < 0,00001). Outros 

(26,22%) idosos referiram ser evangélicos, ao tempo que, uma quantidade irrisória 

(04) declarou não ter religião, apresentando a proporção de 3,88%. 

Quando questionados sobre o número de filhos, 11 (10,68%) idosos 

afirmaram não ter filhos, 21 (20,39%) tinham de 01 a 02 filhos, 25 (24,27%) referiram 

ter de 03 a 04 filhos e outros 27 (26,21%) relataram ter de 05 a 06 filhos. O restante 

dos idosos (18,45%), afirmaram ter mais de 07 filhos. Um dos idosos relatou ter 19 

filhos. Estatisticamente analisando, as diferenças entre as proporções não foram 

significativas (p-valor = 0,0515). 

Conforme apresentado no Gráfico 1, na página a seguir, observa-se que 43 

(41,75%) participantes tinham idade entre 60 e 65 anos. Os idosos estavam 

equitativamente distribuídos entre as faixas etárias de 66 a 70 anos e de 76 a 80 

anos, cuja proporção foi de 14,56% (15). Dezoito (17,48%) idosos tinham idade 

entre 76 e 80 anos. O restante da amostra, equivalente a 12 (11,65%) idosos, 

apresentaram idade acima de 80 anos, dos quais dois tinham 90 anos e um 108 

anos de idade. Ao teste para diferença entre as proporções, confirmou-se que a 

maioria de idosos estava concentrada na faixa etária dos 60 aos 65 anos (p-valor < 

0,0001). 
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Gráfico 1 – Distribuição dos idosos diabéticos acompanhados pelo serviço de 

referência, segundo faixa etária 

 

Fonte: IWGP/João Pessoa, 2013. 

 

À análise de Regressão Logística Simples, nenhuma das variáveis dispostas 

na Tabela 2 e Gráfico 1 apresentaram associação com a amputação de membros 

inferiores em idosos diabéticos, ao nível de significância de 5%: sexo (p-valor = 

0,2329), raça/cor (p-valor = 0,8610), estado civil (p-valor = 0,7060), escolaridade (p-

valor = 0,0763), religião (p-valor = 0,1470). Vale ressalvar que, para a variável 

número de filhos, não foi testada sua associação com a amputação. 

Retomando as discussões acerca dos dados econômicos, na Tabela 3, que 

se segue, a respeito da profissão/ocupação dos idosos, foi verificado que 93 deles 

(90,29%) a maior parte, referiram ser aposentados. Os demais participantes (6,80%) 

eram pensionistas e apenas 03 sujeitos (2,91%) citaram ainda desempenhar 

atividades laborais, dentre as quais foram mencionadas agente administrativo e 

empregada doméstica, referidas por 03 idosos. 
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Tabela 3 – Distribuição dos idosos diabéticos acompanhados pelo serviço de 

referência, segundo profissão/ocupação, renda própria e renda familiar 

Variáveis (p) n % p-valor    

Profissão/Ocupação 

Aposentado 93 90,29 

<
0

,0
0

0
0

1
 

3
1

3
,3

0
7
4
 

Pensionista 07 6,80 

Doméstica 02 1,94 

Agente Administrativo 01 0,97 

Renda Própria 
< 1 salário mínimo 02 1,94 

<
0

,0
0

0
0

1
 

1
8

6
,4

8
5
4
 

1 a 3 salários mínimos 101 98,06 

Renda Familiar 
< 1 salário mínimo 01 

0,97 

<
0

,0
0

0
0

1
 

2
9

1
,2

6
2
1
 

1 a 3 salários mínimos 101 98,06 

4 a 10 salários mínimos 01 0,97 

Fonte: IWGP/João Pessoa/PB, 2013. 
Legenda: p – Parâmetros; n – Frequência absoluta; % - Frequência relativa; p-valor (α = 

5%);   – Qui-quadrado com n-p graus de liberdade. 

 

Foi identificado que apenas 02 (1,94%) idosos ganhavam menos de 01 salário 

mínimo e que a grande parte deles, 101(98,06%), recebia de 01 a 03 salários 

mínimos. No que se refere à renda familiar, em um único caso, foi identificada uma 

renda de 01 a 04 salários mínimos, apresentando porcentagem de 0,97% da 

amostra total do estudo e verificou-se que havia um idoso que tinha renda familiar 

inferior ao salário mínimo. Na maior parte dos casos os idosos eram os únicos 

provedores da família 98,06% (101), havendo pouca ou nenhuma contribuição 

financeira por parte de outros membros da família. 

A pluralidade dos idosos do estudo morava em casa própria, totalizando 78 

(75,73%) participantes (p-valor < 0,00001). Quinze (14,56%) idosos residiam em 

moradia alugada, e apenas 01 em moradia adquirida por invasão. Entre os idosos 

que moravam em residências cedidas (09), 08 destas foram pertenciam a familiares. 

Nestas residências, os idosos conviviam, majoritariamente (p-valor < 0,00001), 

apenas com o companheiro (35,92%). 
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Outro quantitativo de idosos residia com seus respectivos companheiros e os 

filhos (12,62%), 33 (32,04%) conviviam somente com os filhos, porém alguns idosos 

relataram morar sozinhos. Entre as outras pessoas com quem os nove (8,74%) 

idosos habitavam foram relatadas mãe, irmã, cunhado, vizinho e netos. Tais dados 

estão melhores apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos idosos diabéticos acompanhados pelo serviço de 

referência, segundo moradia, convívio familiar e auxílio nos cuidados 

Variáveis Parâmetros (p) n % p-valor    

Moradia 

Própria 78 75,73 

<
0

,0
0

0
0

1
 

1
9

3
,5

9
2
2
 

Alugada 15 14,56 

Cedida 09 8,74 

Invadida 01 0,97 

Convívio Familiar 

Companheiro 37 35,92 

<
0

,0
0

0
0

1
 

4
2

,9
1

2
6
 Companheiro e filhos 13 12,62 

Filhos 33 32,04 

Sozinho 11 10,68 

Outros 09 8,74 

Auxílio nos 

Cuidados 

Nenhum 24 23,30 

<
0

,0
0

0
0

1
 

6
7

,0
6

3
1
 Profissionais 45 43,70 

Profissionais e família 05 4,85 

Família 24 23,30 

Amigo 05 4,85 

Fonte: IWGP/João Pessoa/PB, 2013. 
Legenda: p – Parâmetros; n – Frequência absoluta; % - Frequência relativa; p-valor (α = 

5%);   – Qui-quadrado com n-p graus de liberdade. 

 

Ainda na Tabela 4, quanto ao auxílio nos cuidados em saúde, pode-se 

verificar que 45 (43,70%) idosos eram auxiliados principalmente por profissionais (p-

valor <0,00001), dos quais foram identificados enfermeiros, médicos, técnicos de 

enfermagem e agente comunitário de saúde. Cinco (4,85%) idosos eram assistidos 

tanto por profissionais quanto por familiares, no entanto, outros 24 idosos (23,30%) 

recebiam ajuda nos cuidados apenas dos familiares. Entre os entes foram citados 

irmãos, filhos, amigos, companheiros/esposas, nora e sobrinhos. Destaca-se que 

cerca de 23,30% (24) não recebiam nenhuma ajuda nos cuidados. 
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A maioria dos idosos (77,67%) tinha hipertensão arterial sistêmica (HAS) 

associada ao DM, sendo que 53 dos hipertensos também apresentavam outras 

comorbidades como insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica, 

tabagismo e etilismo. Entre os 49 tabagistas, 41 deles também eram hipertensos. 

Havia 23 idosos que apresentaram três condições mórbidas (HAS, tabagismo 

e etilismo) simultaneamente, associadas ao DM (Tabela 5). Ressalta-se que o 

número de idosos com as comorbidades elencadas na Tabela 5, que se segue, não 

corresponde ao somatório total (103), pois há idosos que apresentaram mais de uma 

comorbidade. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos idosos diabéticos acompanhados pelo serviço de 

referência, segundo as comorbidades 

Variáveis n % 

Hipertensão Arterial Sistêmica 80 77,67 

Tabagismo 49 47,57 

Alcoolismo 37 35,92 

Insuficiência Cardíaca Congestiva 16 15,53 

Insuficiência Renal Crônica 01 0,97 

Fonte: IWGP/João Pessoa/PB, 2013. 
Legenda: p – Parâmetros; n – Frequência absoluta; % - Frequência relativa. 

 

Estes resultados estão em consonância outros achados, nos quais 

encontraram que a prevalência de HAS em pacientes diabéticos é pelo menos duas 

vezes maior quando comparado com a população em geral, uma vez que cerca de 

70,00% dos diabéticos são hipertensos. Os autores acrescentam ainda que a 

hipertensão arterial é o maior determinante da ocorrência de eventos 

cardiovasculares em pacientes diabéticos, visto que os níveis pressóricos podem 

interferir diretamente no controle glicêmico12.  

Resultado semelhante também foi encontrado em outros estudos os quais 

verificaram elevado índice de hipertensão arterial nos pacientes diabéticos, 

concluindo que a HAS e o DM em conjunto aumentam os fatores de risco para 

doenças micro e macrovasculares contribuindo, inclusive, para a mortalidade 

cardiovascular14. 
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Nesta pesquisa os resultados confirmaram os achados da literatura, os quais 

revelam que a hipertensão arterial e o diabetes mellitus inferem para as 

complicações vasculares, e estes agravos associados ao déficit de cuidados em 

saúde e ao desconhecimento dos indivíduos sobre sua patologia torna sua situação 

de saúde mais agravante. 

No que diz respeito ao tempo e frequência de uso de tabaco, a maioria dos 

idosos (46) fazia uso diário de tabaco, cujo tempo de consumo variou de 01 a até 66 

anos, sendo o tempo médio de uso de 27,94 anos (Desvio Padrão = 18,78 anos). Já 

no que concerne ao tempo e à frequência do consumo de álcool pelos idosos, foi 

observado uma variação de 01 a até 57 anos, sendo o tempo médio de uso de 25,89 

anos (Desvio Padrão = 16,60 anos). Apenas 04 (10,81%) idosos relataram uso diário 

de bebidas alcoólicas, no entanto, 23 (62,16%) referiram consumo de álcool 01 vez 

por semana, 07 bebiam 02 vezes por semana e 03 consumiam bebida alcoólica 03 

vezes por semana (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Distribuição dos idosos diabéticos acompanhados pelo serviço de 

referência, segundo tempo e frequência de uso de tabaco e álcool 

Variáveis Parâmetros (p) 
Tabaco Álcool 

n % n % 

Tempo de Uso 

≤ 10 anos 15 14,56 10 9,71 

11 a 30 anos 16 15,53 13 12,62 

> 30 anos 18 17,48 14 13,59 

Não 54 52,43 66 64,08 

Frequência de Uso 

Diária 46 93,88 04 10,81 

1 vez por semana 01 2,04 23 62,16 

2 vezes por semana 01 2,04 07 18,92 

3 vezes por semana 01 2,04 03 8,11 

Fonte: IWGP/João Pessoa/PB, 2013. 
Legenda: n – Frequência absoluta; % - Frequência relativa. 

 

Das variáveis apresentadas na Tabela 5, apenas o tabagismo e etilismo 

apresentaram associação com a amputação de membros inferiores entre os idosos 

diabéticos, bem como seus respectivos tempos e frequência de consumo, as quais 

estão dispostas da Tabela 6. 
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Os resultados da análise de regressão simples para estas variáveis são 

visualizados, resumidamente, na Tabela 7. Nesta são apresentados os parâmetros β 

(estimativas) – cujo intercepto β0 não foi significativo para essas variáveis – o desvio 

padrão do parâmetro β1 para a variável testada, o p-valor, a razão de chances e seu 

respectivo intervalo de confiança a 95%. 

Sobre esses resultados é possível afirmar que o hábito de fumar (tabagismo) 

está associado à amputação de membros inferiores em idosos diabéticos, uma vez 

que aumenta em 5,12 vezes as chances deles se submeterem ao procedimento, em 

relação aos idosos diabéticos que não fumam.  

De igual forma, os resultados mostraram que o tempo de uso do tabaco 

também influencia na amputação de membros inferiores em idosos diabéticos, pois 

quanto maior o tempo do uso desta substância maiores são as chances da 

ocorrência do evento, na razão de 1,04 vezes. 

 

Tabela 7 – Fatores associados à amputação de membros inferiores em idosos 

diabéticos: tabagismo, etilismo e seus respectivos tempos e frequências de consumo 

Variáveis β0 β1 DP p-valor OR IC(95%)OR 

Tabagismo 0,000 1,6341 0,3865 2,36e-05 5,1248 [0,8766; 2,3916] 

Tempo que 

fuma 
0,000 0,0045 0,0133 0,0008 1,0456 [0,0184; 0,0707] 

Frequência 

que fuma 
0,000 0,3038 0,0727 2,97e-05 1,3550 [0,1612; 0,4464] 

Etilismo 0,000 1,4553 0,4198 0,0005 4,2858 [0,6325; 2,2781] 

Tempo que 

bebe 
0,000 0,0552 0,0178 0,0019 1,0568 [0,0203; 0,0902] 

Frequência 

que bebe 
0,000 0,4160 0,1265 0,0010 1,5159 [0,1681; 0,6639] 

Fonte: R Project, versão 2.15.3. 
Legenda: β0 – Intercepto; β1– Estimativa do parâmetro; DP – Desvio Padrão; p-valor (α = 
5%); OR – Odds Ratio (Razão de Chances); IC – Intervalo de Confiança para o OR a 95%. 

 

Da análise, foi possível inferir que, idosos diabéticos que fumam diariamente 

têm 1,35 vezes mais chances de passar por um processo de amputação de 
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membros inferiores quando comparados com idosos que não fumam ou fumam com 

uma frequência de uma a duas vezes por semana. Assim, quanto maior a frequência 

de uso do tabaco maiores são as chances de amputações de membros inferiores. 

Resultado semelhante foi evidenciado em outros estudos, no qual constatou-

se a intrínseca relação entre as amputações e o hábito de fumar. Logo, faz-se 

necessário que os profissionais de saúde contribuam com orientações educativas 

que venham, além de apoiá-los, esclarecer aos fumantes quanto aos malefícios do 

tabaco12. 

Os males ocasionados pelo hábito de fumar são amplamente conhecidos e 

divulgados, visto que o fumo causa, aproximadamente, cinquenta diferentes tipos de 

enfermidades55. 

O tabagismo é considerado um importante fator de risco para DM tipo II e 

extremamente prejudicial em relação as suas complicações, tendo em vista que a 

nicotina e o alcatrão são lesivos ao endotélio, diminuindo a circulação sistêmica, 

principalmente nos membros inferiores37.  

O tabagismo talvez seja o principal fator isolado para desenvolvimento e 

progressão de doenças vasculares. O hábito de fumar aumenta o risco destas 

patologias, reduz o índice de sucesso de restaurações vasculares e aumenta a 

incidência de amputação. Neste sentido, o abandono do tabagismo deve ser 

fortemente estimulado, na tentativa de reduzir a progressão das vasculopatias e 

diminuir a incidência de morte por causas vasculares56. 

No pé diabético de um fumante, as chances de uma amputação são maiores, 

apesar de que, se o paciente parar com o hábito de fumar, consegue diminuir esse 

risco com o passar do tempo57. 

Considerando os achados da literatura e os resultados encontrados neste 

estudo, percebe-se que as amputações de membros inferiores nos idosos diabéticos 

têm íntima relação com o uso de tabaco. Desta forma, torna-se imprescindível a 

redução do uso desta substância para que haja a diminuição de complicações 

nestes idosos. Assim sendo, o nível primário de atenção à saúde tem papel 

fundamental no que diz respeito ao combate ao fumo, através da implementação do 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde. 

Continuando a discutir os dados da Tabela 7, interpretando a associação do 

etilismo com a amputação de membros inferiores, tem-se que o consumo de álcool 

apresentou associação com a amputação de membros inferiores em idosos 
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diabéticos, cuja chance de sofrer amputação foi de 4,28 vezes maior para os etilistas 

em relação aos idosos que não consumem essa substância. 

Em relação ao tempo de consumo de álcool pelos idosos diabéticos, foi 

encontrado que quanto maior este tempo de consumo de bebida alcoólica, maiores 

são as chances de amputação de membros inferiores quando comparados aos 

idosos diabéticos que não bebem ou bebem há pouco tempo. As chances 

aumentam em 1,06 vezes. 

Sobre a frequência do consumo de álcool, pode-se afirmar que, quanto maior 

a frequência do consumo de álcool pelos idosos diabéticos maiores são as 

possibilidades destes serem sujeitos a amputações de membros inferiores quando 

comparados aos que não bebem ou bebem uma ou duas vezes por semana, 

aumentando em 1,52 vezes as chances. 

O consumo de álcool eleva em quase três vezes o surgimento de 

complicação macrovascular. O álcool altera os níveis glicêmicos e aumenta os 

triglicerídeos e a fração de colesterol LDL (Low Density Lipoprotein / lipoproteína de 

baixa densidade), o que favorece o processo de aterosclerose. Além disso, o 

consumo habitual e prolongado desta substância representa uma condição de alto 

risco ao desenvolvimento de afecções, primariamente, nos membros inferiores 

aumentando o risco de ulcerações e amputações37. 

Considerado como doença, o alcoolismo, traz inúmeras consequências para a 

saúde e qualidade de vida dos usuários de bebidas alcoólicas, visto que aumenta a 

frequência de morbidades que causam morte ou limitações funcionais nesses 

indivíduos. A associação entre o alcoolismo e as doenças crônicas é uma questão 

merecedora de especial atenção, pois acarreta complicações à saúde. A literatura 

destaca o ônus gerado por estas doenças à sociedade, principalmente relacionado 

aos agravos das doenças cerebrovasculares, doença arterial coronária, 

insuficiências cardíaca e renal crônica e doença vascular de extremidades. Sendo 

assim, indivíduos com diabetes devem evitar o uso do álcool, pois este aumenta os 

níveis glicêmicos e, consequentemente, as chances do indivíduo desenvolver 

amputações58,59.  

A dependência de álcool acomete de 10,00% a 12,00% da população 

mundial. Seja o uso social ou problemático, o álcool é considerado a droga mais 

consumida60. Desta forma, o uso do álcool impõe às sociedades de todos os países 
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uma carga global de agravos indesejáveis e extremamente dispendiosos, que 

acometem os indivíduos em todos os domínios de sua vida61.  

Apesar das grandes consequências sobrevindas do uso abusivo do álcool, 

principalmente nos portadores do DM, observa-se que é dada pouca importância a 

este fator de risco, visto que o uso do álcool é considerado um dos maiores 

problemas de saúde pública e está relacionado ao hábito de vida de cada pessoa, 

mas pode ser combatido através da intervenção de profissionais da saúde que 

estejam engajados em um programa de promoção a saúde58.  

Foi observado que 82 idosos faziam uso de hipoglicemiante oral, seja de 

forma isolada ou em conjunto com o hipoglicemiante injetável (insulina). Da mesma 

forma, 28 faziam uso de insulina seja isolada ou associada ao hipoglicemiante oral. 

Ressalva-se que dos 28 idosos que usavam insulina, 10 faziam autoadministração e 

os demais tinham o auxílio dos companheiros, filhos, dentre outras pessoas da 

família para fazer a administração do hipoglicemiante injetável. Todos conservavam 

a insulina na geladeira (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Distribuição dos idosos diabéticos acompanhados pelo serviço de 

referência, segundo o tratamento para Diabetes Mellitus 

Tratamento n % 

Tratamento Farmacológico 

Hipoglicemiante Oral 68 66,02 

Hipoglicemiante Oral e Insulina 14 13,59 

Insulina 14 13,59 

Mudança de Hábitos 
Exercício Físico 40 38,83 

Dieta 88 85,44 

Acompanhamento 
Unidade Básica de Saúde 80 77,67 

Controle Glicêmico 87 84,47 

Fonte: IWGP/João Pessoa/PB, 2013. 
Legenda: p – Parâmetros; n – Frequência absoluta; % - Frequência relativa. 

 

À análise estatística, concluiu-se que quando um idoso diabético faz o 

controle rigoroso da glicemia, as chances dele não sofrer amputação de membros 

inferiores aumenta em 9,62 vezes (1/0,1039) quando comparado a um idoso que 

não controla seus níveis glicêmicos. Portanto, o controle glicêmico foi considerado 

um fator de proteção à amputação de membros inferiores. 
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A verificação da glicemia capilar é de extrema utilidade no atendimento em 

UBS, porém, quando existir a necessidade da confirmação do diagnóstico, deve-se 

realizar a glicemia plasmática e, em algumas vezes, o teste oral de tolerância a 

glicose. Logo, evidencia-se que a glicemia capilar pode ser utilizada para rastrear o 

DM, devendo-se confirmar o diagnóstico com glicemia plasmática62.  

Quanto à realização de tratamento farmacológico, 96 idosos seguiam-no à 

risca, como elucidado na Tabela 8. No que diz respeito à prática de atividades 

físicas 40 (38,83%) idosos relataram exercer tal prática, e 88 (85,44%) sujeitos do 

estudo informaram seguir dieta alimentar (Tabela 8). 

No tocante ao acompanhamento pela UBS e ao controle glicêmico, foi 

verificado que a grande parte dos idosos seguia-os. Com representação percentual 

de 77,67% (80) estavam os idosos que eram acompanhados pela unidade de saúde, 

e assumindo o valor de 87 (84,47%) os que fazem controle da glicemia (Tabela 8). 

Sobre os hábitos alimentares dos idosos, foi verificado que o número de 

refeições dos idosos variou de três (94) a quatro (09) refeições diárias, porém 

apenas 09 idosos afirmaram ter 04 refeições por dia: café da manhã, almoço, lanche 

da tarde e jantar, dados apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos grupos de alimentos consumidos por idosos diabéticos, 

em cada refeição, conforme a pirâmide alimentar 

Grupos de 

Alimentos 

Café da Manhã Almoço Lanche da Tarde Jantar 

n % n % n % n % 

1 97 94,18 102 99,03 05 4,85 101 98,06 

2 21 20,39 69 66,99 07 6,80 52 50,49 

3 51 49,51 101 98,06 06 5,83 74 71,85 

4 88 85,44 26 25,24 03 2,91 63 61,17 

Fonte: IWGP/João Pessoa/PB, 2013. 
Legenda: n – Frequência absoluta; % - Frequência relativa. 

 

A literatura refere que o consumo alimentar inadequado, principalmente 

quando associado ao sedentarismo, corrobora entre os problemas mais prevalentes 

e de maior risco populacional. Isso se deve ao fato de que os hábitos alimentares 

apresentam-se como marcadores de risco para doenças cardiovasculares na 

medida em que o consumo elevado de colesterol, de lipídeos e de ácidos graxos 
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saturados, somado ao baixo consumo de fibras, acarretam dislipidemias, obesidade, 

hipertensão e diabetes63. 

A distribuição dos alimentos consumidos pelos idosos nas refeições obedeceu 

aos quatro níveis da pirâmide alimentar (Figura 1), assim divididos: Grupo 1 – 

cereais, pães, tubérculos e raízes (biscoito, farinha, cuscuz, macarrão, arroz, 

inhame, macaxeira, batata); Grupo 2 – hortaliças (verdura, saladas) e frutas; Grupo 

3 – carnes (boi, frango, peixe) e ovos, leguminosas (feijão), leite e derivados 

(iogurte, queijo, manteiga); Grupo 4 – óleos e gorduras, açúcares e doces. Quando o 

idoso referiu se alimentar de sopa, foi considerado que ele ingeria nutrientes dos 4 

níveis da pirâmide. Quando referiu tomar suco ou café, admitiu-se a ingestão de 

açúcar (pois adoça), ou seja, nutriente do Grupo 4, uma vez que os líquidos não 

estão elencados na pirâmide. 

 

Figura 1 – Pirâmide alimentar 

 
Fonte: Google imagem, 2013. 

 

A distribuição dos alimentos consumidos pelos idosos nas refeições obedeceu 

aos quatro níveis da pirâmide alimentar (Figura 1), assim divididos: Grupo 1 – 

cereais, pães, tubérculos e raízes (biscoito, farinha, cuscuz, macarrão, arroz, 
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inhame, macaxeira, batata); Grupo 2 – hortaliças (verdura, saladas) e frutas; Grupo 

3 – carnes (boi, frango, peixe) e ovos, leguminosas (feijão), leite e derivados 

(iogurte, queijo, manteiga); Grupo 4 – óleos e gorduras, açúcares e doces. Quando o 

idoso referiu se alimentar de sopa, foi considerado que ele ingeria nutrientes dos 4 

níveis da pirâmide. Quando referiu tomar suco ou café, admitiu-se a ingestão de 

açúcar (pois adoça), ou seja, nutriente do Grupo 4, uma vez que os líquidos não 

estão elencados na pirâmide. 

A maioria dos idosos faziam ingesta de alimentos do Grupo 1 no café da 

manhã, em segundo lugar estava os alimentos constituídos de óleos, gorduras, 

açúcares e doces, em seguida os alimentos do Grupo 3 e em última colocação 

estavam as hortaliças e frutas (Tabela 9). 

A pesquisa revelou que 102 (99,03%) idosos alimentavam-se, no almoço, de 

uma dieta rica em cereais, pães, tubérculos e raízes, 69 (66,99%) ingeriam 

hortaliças e frutas, 101(98,06%) ingeriam carnes, ovos, leguminosas, leite e seus 

derivados, e apenas 25,24% (26) da amostra relataram comer óleos, gorduras, 

açúcares e doces durante o almoço (Tabela 9). 

No que se refere ao lanche da tarde, apenas 09 idosos relataram ter esta 

refeição, e dos que citaram foram constatados que 05, 07, 06 e 03 consumiam 

alimentos dos Grupos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Salienta-se que havia idosos que 

consumiam alimentos de todos os grupos. Logo, os resultados apresentados na 

Tabela 9 não correspondem ao somatório total (09). 

No jantar, 101 (98,06%) idosos referiram que faziam ingesta de cereais, pães, 

tubérculos e raízes, outros 52 (50,49%) disseram que ingeriam alimentos 

contemplados no Grupo 2 da pirâmide alimentar, dos quais fazem parte as hortaliças 

e frutas, na proporção de 71,85% estavam  os participantes que ingeriam alimentos 

do Grupo 3 da pirâmide, e 63 (61,17%) idosos relataram que comiam alimentos 

composto por óleos, gorduras, açúcares e doces (Tabela 9). 

Conforme mostrado na Tabela 10, a dieta alimentar é considerada um fator de 

proteção para ocorrência de amputação de membros inferiores em idosos 

diabéticos, visto que aumenta em 8,81 (1/0,1135) as chances destes não sofrerem 

amputações, quando relacionados aos idosos que não seguem uma dieta adequada. 

A ingesta de alimentos do grupo 4 no café da manhã faz com que as chances 

dos idosos diabéticos passarem por um processo de amputação de membros 

inferiores aumentem em 2,52 vezes, em comparação aos idosos que consumem 
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alimentos dos grupos um, dois ou três no café da manhã. Assim, o consumo de 

alimentos do grupo 4 no café da manhã foi considerado um fator de risco para a 

amputação de membros inferiores (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Fatores associadas à amputação de membros inferiores em idosos 

diabéticos 

Variáveis β0 β1 DP p-valor OR IC(95%)OR 

Dieta 2,6390 -2,176 1,0580 0,0397 0,1135 [-4,2497; -0,1023] 

Controle 

glicêmico 
2,7080 -2,2640 1,0560 0,0320 0,1039 [-4,338; -0,1942] 

GR4 no café 

da manhã 
0,0000 0,9243 0,2364 9,22e-05 2,5201 [0,4609; 1,3876] 

GR2 no 

almoço 
2,3354 -2,1902 0,6509 0,0008 0,1119 [-3,4659; -0,9144] 

GR4 no 

jantar 
0,0000 1,2530 0,3030 3,57e-05 3,5008 [0,6591; 1,8469] 

Tempo do 

diagnóstico 
1,3448 -0,0605 0,0272 0,0264 0,9412 [-0,1140; -0,0071] 

Fonte: R Project, versão 2.15.3. 
Legenda: β0 – Intercepto; β1– Estimativa do parâmetro; DP – Desvio Padrão; p-valor (α = 
5%); OR – Odds Ratio (Razão de Chances); IC – Intervalo de Confiança para o OR a 95%; 
GR4 – alimentos do grupo 4; GR2 – alimentos do grupo 2. 

 

Idosos diabéticos que consumem alimentos do grupo 2 no almoço têm menos 

chances de sofrerem amputação de membros inferiores quando comparados aos 

que consumem alimentos dos grupos 1, 2 ou 4. As chances diminuem em 8,94 

(1/0,1119) vezes, por isso, o consumo de alimentos do grupo 2 no almoço foi um 

fator de proteção à amputação de membros inferiores (Tabela 10). 

Quando os idosos diabéticos consumem alimentos do grupo 4 no jantar as 

chances deles sofrerem amputação de membros inferiores aumentam em 3,50 

vezes, em relação aos idosos que consumem alimentos dos grupos um, dois ou três. 

Neste caso, o consumo de alimentos do grupo 4 durante o jantar é considerado um 

fator de risco à amputação de membros inferiores, ao tempo que, o consumo de 

alimentos dos outros grupos foi um fator de proteção (Tabela 10). 



 
 

51 

O tempo de diagnóstico do Diabetes Mellitus também exerce influência sobre 

a ocorrência de amputação de membros inferiores. Foi encontrado que quando o 

diagnóstico é feito tardiamente as chances dos idosos sofrerem amputação de 

membros inferiores aumentam em 1,06 (1/0, 9412) vezes, ao contrário dos idosos 

que têm o diagnóstico mais precocemente, cujas chances de não sofrerem 

amputações são, estatisticamente, menores. O diagnóstico precoce foi considerado, 

portanto, um fator de proteção. 

De acordo com o Ministério da Saúde a alimentação e nutrição constituem 

requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde64. Apesar de estudos 

evidenciarem que dietas inadequadas potencializam os riscos para doenças, a 

exemplo do DM, o consumo de alimentos com alto teor de carboidratos simples ou 

lipídeos tem se elevado. Em contrapartida, houve redução da ingesta de frutas, 

vegetais e fibras, ocasionando significativo aumento da densidade calórica do 

padrão alimentar populacional63. 

O consumo adequado de frutas, hortaliças e produtos com baixo teor de 

gorduras diminuem o risco cardiovascular e contribuem para a redução do peso. Foi 

evidenciado que o consumo inadequado desses alimentos foi um dos dois fatores 

comportamentais com mais alta prevalência entre hipertensos (90,00%) e não 

hipertensos (88,00%)65. 

A alimentação constitui fator de risco ou de proteção ao desenvolvimento de 

DCNTs, pois os alimentos ricos em gorduras saturada e trans  são 

reconhecidamente os principais componentes de elevação da concentração 

plasmática de colesterol e das lipoproteínas de baixa densidade, uma vez que este 

hábito se apresenta como um dos cinco principais fatores de risco para o surgimento 

dessas doenças63. 

Dando continuidade a discussão, conforme apresentado na Tabela 11, sobre 

o número de amputações de membros inferiores em idosos diabéticos, 

correspondeu a 65,05% (47,57% + 17,48%) a proporção de idosos que passaram 

por, pelo menos um processo de amputação de membros inferiores. Essa diferença 

é estatisticamente significativa (p-valor < 0,00001;   =17,4757) ao nível de 5%, 

quando comparada aos 34,95% que não se submeteram a nenhuma amputação. 

Foi mais, proporcionalmente, prevalente (p-valor = 0,0071;   =7,2532) os 

idosos que fizeram amputação pela primeira vez (47,57%) em relação aos que 

fizeram duas amputações de membros inferiores (17,48%) (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Distribuição dos idosos diabéticos acompanhados pelo serviço de 

referência, segundo tempo e diagnóstico do Diabetes Mellitus, número e nível de 

amputação de membro inferior 

Variáveis Parâmetros (p) n % p-valor    

Tempo de 

Diagnóstico 

≤ 1 ano 12 11,65 

<
0

,0
0

0
0

1
 

3
0

,5
8

9
0
 

2 a 9 anos 31 30,10 

10 a 20 anos 43 41,75 

21 a 30 anos 17 16,50 

Número de 

Amputações 

01 amputação 49 47,57 

0
,0

0
7

1
 

7
,2

5
3

2
 

02 amputações 18 17,48 

Nenhuma 36 34,95 

Nível da 

Amputação 

Dedos do pé 14 13,59 

0
,7

0
3

4
 

1
,4

0
9

0
 

Antepé ou pé 20 19,42 

Perna 16 15,53 

Coxa 18 17,47 

Fonte: IWGP/João Pessoa/PB, 2013. 
Legenda: p – Parâmetros; n – Frequência absoluta; % - Frequência relativa; p-valor (α = 

5%);   – Qui-quadrado com n-p graus de liberdade. 

 

Dos 18 idosos que fizeram amputação de coxa, apenas 01 deles já havia 

passado por um processo de amputação anteriormente. Da mesma forma, dos 16 

que fizeram amputação de perna, apenas 01 deles já havia passado por um 

processo de amputação anteriormente. Ambos no membro oposto (Tabela 11). 

Entre os amputados (67), verificou-se maior frequência de amputação de 

membros inferiores direito, cuja proporção foi de 64,18% (43) dos casos (Tabela 11). 

O tempo de diagnóstico do DM variou de 01 mês a 34 anos, corroborando 

com um tempo médio de 10,71 anos (Desvio Padrão = 7,89 anos) de descoberta da 

morbidade. Apesar da maioria dos participantes apresentarem tempo relativamente 

longo de diagnóstico da doença, observou-se que alguns destes desconheciam o 

acometimento pelo DM o que contribuiu para o surgimento das complicações, visto 

que não havia a realização do tratamento e nem a mudança dos hábitos de vida 

(Tabela 11). 
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5 CONCLUSÃO 

 

O crescimento da população idosa é um evento de ocorrência mundial e 

paralelo às mudanças no perfil de saúde da população. Tendo em vista estas 

modificações os serviços em saúde tiveram que se reorganizar para atender às 

novas necessidades dos indivíduos, com prioridade das ações voltadas às doenças 

crônicas não transmissíveis, por se constituírem em um problema de saúde pública.  

No âmbito das doenças crônicas não transmissíveis, o Diabetes Melittus é 

uma doença que causa diversas disfunções no organismo, sendo as amputações 

não traumáticas de membros inferiores um importante agravo desta patologia. 

Levando-se em consideração as questões levantadas, o estudo permitiu 

identificar que os idosos diabéticos são predispostos a fatores de risco e proteção 

para as amputações de membros inferiores, além disso, foi possível traçar as 

características sociodemográficas, econômicas e clínicas desses idosos. 

No que concerne às características sociodemográficas e econômica dos 

participantes, observou-se que 52,43% eram do sexo feminino, na faixa etária de 

sessenta a sessenta e cinco anos, 30,10% procedente de João Pessoa, 47,57% 

eram casados, 36,89% alfabetizados, 69,90% eram católicos, 90, 29% aposentados, 

com uma renda própria em cerca de um a três salários-mínimos. 

Em relação aos dados clínicos dos idosos participantes da pesquisa, 

evidenciou-se que 15,53% eram portadores de insuficiência cardíaca congestiva, 

77,67% eram hipertensos, 47,57% eram tabagistas e 35,92% alcoolistas, 0,97% 

portadores de insuficiência renal crônica. 

Quanto aos achados sobre o tratamento farmacológico, foi encontrado que 

66,02% faziam uso de hipoglicemiante oral e, quando questionados sobre os hábitos 

de vida, 38,83% relataram praticar exercício físico e 85,44% referiram seguir a dieta 

alimentar. 

Salienta-se que 77,67% frequentavam a Unidade Básica de Saúde, 84,47% 

disseram fazer o controle da glicemia. A despeito dessas considerações pode-se 

inferir que a atenção básica em saúde tem subsídios para nortear os cuidados de 

saúde desses idosos, fazendo-os compreender e adotar hábitos saudáveis de vida, 

pois de acordo com o resultado do estudo muitos dos idosos procuraram o serviço 

de saúde em busca de auxílio aos cuidados em saúde. 
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No tocante aos fatores de risco para as amputações não traumáticas, foi 

evidenciado que o uso frequente de tabaco e álcool por longo período de tempo está 

diretamente relacionado a esse procedimento. Os resultados deste estudo 

apontaram que o tabagismo e o alcoolismo aumentam as chances dos idosos 

diabéticos serem submetidos a amputações quando comparados aos idosos 

diabéticos que não praticam tais hábitos. 

Foi encontrado que uma dieta inadequada consiste em outro fator de risco 

para a ocorrência das amputações não traumáticas, assim como o diagnóstico tardio 

do Diabetes Melittus por contribuir para a elevação das chances dos idosos 

diabéticos serem submetidos a amputações de membros inferiores. 

Desse modo, encontrou-se que os fatores que influenciaram o processo de 

amputação não traumática nos idosos participantes da pesquisa, são modificáveis e 

dependem da compreensão dos idosos sobre a terapêutica e das ações realizadas 

pelo serviço de saúde, tornando-se de grande importância o papel dos profissionais 

de saúde, principalmente da enfermagem e dos agentes comunitários de saúde, 

cujas atuações estão diretamente ligadas à comunidade. 

Posto isto, percebe-se a importância do conhecimento da população como um 

todo sobre os fatores de risco para complicações do Diabetes Melittus, no sentido de 

que medidas preventivas sejam adotadas, no intuito de minimizá-los. 

Com essa compreensão, propõe-se que outros estudos sobre a temática 

sejam desenvolvidos e publicados para que gestores, profissionais da saúde e a 

população tenham conhecimento a respeito das inúmeras complicações advindas do 

Diabetes Melittus, os fatores agravantes, bem como a prevenção e redução desses 

eventos. Faz-se necessário que os profissionais da saúde trabalhem mais a 

prevenção das complicações, por meio de orientações que otimizem a terapêutica 

medicamentosa e não medicamentosa, apontando os fatores que contribuem para a 

ocorrência das complicações. 

Ressalta-se a importância de abordagens com metodologias dinâmicas que 

permitam a participação ativa dos usuários, partindo de seu conhecimento, suas 

dúvidas, seus medos e tabus, bem como o envolvimento dos seus familiares nas 

atividades programadas. 

Almeja-se por meio deste estudo propiciar aos idosos diabéticos a redução 

das amputações não traumáticas, contribuindo para sua autonomia e independência 
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à realização das atividades diárias e, consequentemente, lhes proporcionado uma 

melhor qualidade de vida. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado o (a) Senhor (a), 

 

 Esta pesquisa, intitulada “Idosos Diabéticos: fatores predisponentes para 

amputação de membros inferiores”, e está sendo desenvolvida pela mestranda 

em enfermagem Francisca das Chagas Alves de Almeida da Universidade Federal 

da Paraíba, sob orientação da Profa. Dra. Marta Miriam Lopes Costa. A pesquisa 

tem como objetivo conhecer quais os fatores que predispõem os idosos diabéticos a 

amputações de membros inferiores e apresentar alternativas que possibilitem sua 

redução. 

 Para a realização desta pesquisa, solicito sua valiosa colaboração 

participando deste estudo, mediante uma entrevista, em que para o registro de 

dados será utilizado um questionário. Faz-se, contudo, oportuno esclarecer, que a 

sua participação na pesquisa é voluntária, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) 

a permitir o fornecimento das informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pela pesquisadora, podendo requerer a desistência a qualquer momento 

da pesquisa, fato este que não representará qualquer tipo de risco ao o(a) senhor(a). 

Desse modo, garanto também o sigilo da sua identidade, bem como as informações 

confidenciais fornecidas. A sua permissão para disseminar o conhecimento 

produzido por este estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica também é solicitada. Nesse sentido, é importante avigorar que a 

pesquisadora estará à disposição do (a) senhor (a) para qualquer esclarecimento 

que considere necessário em qualquer etapa do processo de pesquisa. 

 Diante do exposto, caso venha a concordar em participar da investigação 

proposta, convido o (a) Senhor (a) conjuntamente comigo, a assinar este Termo. 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Participante da Pesquisa 

__________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável1 

 João Pessoa ___/___/___ 

                                                 
1
 Endereço: Av.: Esperança, 1140, Manaíra, João Pessoa/PB. CEP: 58038-281. Telefone: (83) 8816-2434. 

Comitê de Ética e Pesquisa - Centro de Ciências da Saúde - Universidade Federal da Paraíba, Cidade 

Universitária- Campus I. Telefone: (83) 3216-7791. 
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APÊNDICE B – Instrumento de Coleta de Dados 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

1.1 Número do questionário:  

1.2 Nome/Inicias:  

1.3 Idade: (anos completos):  

1.4 Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

1.5 Escolaridade 

1.6 Cor/Raça declarada: (  ) Branco (  ) Pardo/Moreno (  ) Negro (  ) Indígena (  ) 

Asiático 

1.7 Estado civil: (  )  Solteiro  (  )  Casado (  ) Separado/desquitado/divorciado (  ) 

Viúvo (  )  União estável 

2 DADOS DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

2.1 Religião: 

2.2 Convívio familiar: 

2.3 Quem auxilia em seus cuidados em saúde: 

2.4 Filhos: (  ) Não (  ) Sim. Quantos: 

2.5 Profissão / Ocupação: 

2.6 Benefício: (  ) Não (  ) Sim:  

2.7 Renda mensal própria: (  ) menos de 1 salário mínimo (  ) 1 a 3 salários 

mínimos (  ) 4 a 10 salários mínimos(  ) maior que 10 salários mínimos  

2.9 Renda mensal familiar: (  )  menos de 1 salário mínimo (  )  1 a 3 salários 

mínimos (  )  4 a 10 salários mínimos  (  ) maior que 10 salários mínimos 

2.9 Tipo de moradia: (  ) Própria (  )  Alugada (  ) Cedida (  ) Invasão(  ) Outros: 

2.10Reside com familiares: (  ) Não (  )  Sim: (  )  Filhos  (  ) Esposa/Companheira (  

) Outros 

3. DADOS CLÍNICOS 

3.1 Tempo de diagnóstico do DM:  

3.2 Comorbidades: 

3.3 Amputação em que nível: 

3.4 Número de amputações: 

4. HÁBITOS DE VIDA 

4.2 Tabagismo: (  ) Não (  ) Sim 
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4.2.1 Frequência de uso: (  ) 1 x semana (  )  2 x semana (  )  3x semana (  )  Diária 

4.2.2 Tempo de uso do tabaco: 

4.3 Etilismo: (  ) Não (  ) Sim 

4. 3.1 Frequência de consumo de álcool: (  ) 1 x semana (  ) 2 x semana (  ) 3x 

semana (  ) Diária 

4.3.2 Tempo de consumo de álcool: 

4.4 Dieta: (   ) Não (  ) Sim 

4.4.1 Número de refeições diárias:  

4.4.2 Alimentos consumidos: 

4.4.2.1 Café da manhã: 

4.4.2.2 Almoço: 

4.4.2.3 Lanche da tarde: 

4.4.2.4 Jantar:  

4.5 Atividade física: (   ) Não (  ) Sim 

4.6 Uso de hipoglicemiante oral: (   ) Não (  ) Sim 

4.7 Quem administra a insulina: 

4.8 Local que armazena a insulina: 
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ANEXO A – Carta de Anuência 
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ANEXO B – Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

 


