
PREVALÊNCIA DE HIPERGLICEMIA EM IDOSOS: UM ESTUDO DE BASE POPULACIONAL 
 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO/INTRODUÇÃO 

 

 O aumento no número de pessoas idosas na população mundial está associado a diversas modificações fisiológicas e 

patológicas dos indivíduos. Como exemplo, pode haver aumento da gordura, em especial na região abdominal, e diminuição da 

massa magra, um quadro favorável ao aumento da resistência à insulina e do risco para ocorrência de diabetes mellitus e doenças 

cardiovasculares. A presença de hiperglicemia nos idosos pode ocasionar complicações dos tipos macrovasculares (doença 

cardiovascular, cerebrovascular e de vasos periféricos) e microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia). Essas contribuem 

para a diminuição da qualidade de vida dos idosos. 

 O DM é caracterizado pelo aumento sérico dos níveis de glicemia (hiperglicemia) devido a um conjunto de alterações 

metabólicas. Ocorre devido a problemas na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambos. O DM tipo 1 ocorre pela 

destruição das células beta e, como consequência, deficiência de insulina. O DM tipo 2, 90-95% dos casos, se apresenta quando 

acontece defeito na ação e na secreção da insulina. Na maioria dos casos, ambos os defeitos estão presentes quando a 

hiperglicemia se manifesta, porém pode haver predomínio de um deles.  O DM é uma manifestação comum e de incidência 

crescente.  

 Em 2012 a prevalência mundial de Diabetes era de 8,3% da população mundial e estima-se que, em 2030 passará dos 5,4%. A 

maior parte desse aumento se dará em países em desenvolvimento, nos quais se acentuará o atual padrão de concentração de 

casos na faixa etária de 45-64 anos. O diabetes apresenta alta morbimortalidade, com perda importante na qualidade de vida, além 

de ser uma das principais causas de mortalidade, insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doença 

cardiovascular. 

 

OBJETIVO 

 

Verificar a prevalência de hiperglicemia na população idosa residente do município de Tubarão (SC). 
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METODOLOGIA 

 

 Estudo transversal de base populacional que estudou 

a prevalência de hiperglicemia em idosos residentes na 

cidade de Tubarão (SC). A prevalência de hiperglicemia foi 

avaliada a partir de exames de glicemia de jejum tendo como 

valores de referência para hiperglicemia índices maiores que 

126mg/dL ou estar em uso de medicamentos 

hipoglicemiantes. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNISUL em respeito a Resolução 466 

de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, sob registro 

09.345.4.01.III. Os participantes foram cadastrados pelos 

Agentes Comunitários de Saúde do Programa Estratégia de 

Saúde da Família. O tamanho da amostra foi calculado 

especificando-se um erro amostral igual a 0,05, com um 

intervalo de confiança de 99% e uma prevalência da 

característica de interesse p igual a 0,1 e, o tamanho amostral 

mínimo necessário foi estimado em 233 indivíduos para atingir 

um poder de 80% e nível de confiança de 99%. Foram 

incluídos no estudo pessoas com 60 anos ou mais, residentes 

no Município de Tubarão (SC) e que aceitaram participar do 

estudo. Foram excluídos os indivíduos impossibilitados de 

responder aos questionamentos feitos ou sem autonomia para 

decidir sobre sua participação no estudo. 

 

 

 
 
 

Total Hiperglicemia P 

Sim Não 

Gênero 

Masculino 

Feminino 

 

318 

515 

 

77(24,2) 

143(27,8) 

 

241(75,8) 

372(72,2) 

0,258 

Obeso 299 103 (34,4) 196 (65,6) <0,001 

Mãe diabética 185  72 (38,9) 113 (61,1) <0,001 

Pai diabético 79 30 (38,0) 49 (62,0) <0,001 

RESULTADOS 

 

Características sócio-demográficas e clínicas da 

população distribuídas por valor glicêmico  
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DISCUSSÃO 

 

 Verificou-se nesse estudo a associação significativa entre obesidade e hiperglicemia, visto que os obesos apresentaram 

um maior número de exames de glicemia de jejum ≥126 do que os não obesos. Não se pode afirmar a existência de DM nesse 

grupo, pela limitação do estudo de ter apenas uma coleta de glicemia, porém outros estudos brasileiros mostram que o sobrepeso 

e a obesidade são fatores que contribuem para o aparecimento dessa co-morbidade.  

 Já é realidade em vários países o aumento do sobrepeso e da obesidade que reflete em maiores índices de DM. Aliado 

ao índice de massa corporal aumentado estão a alimentação irregular e o sedentarismo.  

 A presença de história familiar positiva para DM foi significante para ambas as perguntas. Este seria um dos fatores de 

risco não modificáveis para o desenvolvimento de DM durante a vida. 

  

 

CONCLUSÕES 

 

 Foi percebido que uma grande parcela da população idosa de Tubarão apresente níveis séricos compatíveis com 

hiperglicemia. Esta informação tem impacto considerável em nível de saúde pública, assim, é importante que as populações 

idosas sejam frequentemente avaliadas para pesquisa do Diabetes Mellitus. A obesidade e a hiperglicemia tiveram associação 

significativa, reforçando a influência daquela como fator de risco para esta, além disso, ter pai ou mãe diabético também 

estiveram relacionados com níveis elevados de glicemia sérica. 
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