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RESUMO 
 
Introdução: O envelhecimento, a crescente urbanização e 
adoção de hábitos de vida pouco saudáveis, podem ser 
grandes responsáveis pelo aumento da incidência e 
prevalência do Diabetes Mellitus. Objetivos: Estudar o déficit 
cognitivo de mulheres idosas portadoras de diabetes mellitus. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo. 
Resultados: Foram entrevistadas 81 mulheres com idade entre 
60 e 84 anos (média de 69 anos), 62,9% das mulheres 
entrevistadas apresentaram déficit cognitivo, com uma média 
de escore no Mini-exame do Estado Mental de 25,9. 
Conclusão: Existe a presença de déficit cognitivo em mulheres 
idosas portadoras de diabetes melittus. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Diabetes Mellitus. Cognição. 

 
ABSTRACT: Introduction: Aging, the increasing urbanization 
and the adoption of unhealthy lifestyles, may be widely 
responsible for the increased incidence and prevalence of 
diabetes mellitus. Objectives: To study the elderly women with 
diabetes mellitus cognitive deficit. Methodology: This is a 
descriptive, quantitative study. Results: It been interviewed 81 
women aged between 60 and 84 years (average 69 years), 
62.9% of the women interviewed had cognitive deficit, with an 
average score on the Mental State Mini-Test of 25.9. 
Conclusion: There is the presence of cognitive deficit in elderly 
women with diabetes mellitus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a década de 1960, com a significativa redução da taxa de fecundidade e 

o aumento da longevidade, a população brasileira vem sofrendo um rápido processo de 

envelhecimento. Segundo dados de 2012 do IBGE (apud IESS, 2013), a taxa de 

fecundidade passou de 6,28 filhos para 1,9 filhos por mulher de 1960 ao ano de 2010, 

significando 70% de redução. Dentro do mesmo período foi possível observar também o 

aumento da expectativa de vida em 25 anos, chegando-se a estimativa de 73,4 anos de vida 

no ano de 2010. Estima-se que o percentual de pessoas idosas chegará a corresponder a 

30% de toda a população nacional.  

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) (apud BRASIL, 2006b) traz a 

definição de envelhecimento como “um processo sequencial, individual, próprio a todos os 

membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao 

estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte”. Sendo 

entendido como um processo natural onde acontece a diminuição progressiva da reserva 

funcional dos indivíduos, podendo ser intitulado também de senescência. Em condições 

normais não traz grandes prejuízos ao individuo, porém, em condições de sobrecarga, como 

no adoecimento ou estresse emocional, pode ocasionar uma condição patológica, podendo 

ser chamado, nesse caso, de senilidade.  

Além desse aumento na expectativa de vida, pode-se observar outro fenômeno 

intrínseco nesse perfil populacional, a feminilização do envelhecimento. Segundo Nicodemo 

e Godoi (2010), as mulheres constituem-se a maioria da população idosa em todo o mundo, 

em 2002 existiam 678 homens para cada mil mulheres idosas e a estimativa é que as 

mulheres vivam cerca de cinco a sete anos a mais do que os homens. 

Arber e Ginn (apud NICODEMO & GODOI, 2010), ainda comentam que houve 

uma ampliação na diferenciação da expectativa de vida por gênero nesse século, os 

homens passaram de 11 para 13 anos a mais de vida de 1985 a 1906, as mulheres 

passaram de 12 para 17 anos a mais de vida, comparando-se idosos de 65 anos.  Na faixa 

etária dos 80 anos as mulheres também são favorecidas com uma diferença na expectativa 

de vida aumentada em 13 anos em relação aos homens. 

Essa mudança na pirâmide etária provoca também uma mudança no perfil de 

doenças que acometem a população. O envelhecimento é um processo natural, com uma 

diminuição progressiva das respostas adaptativas do corpo frente ao meio, as doenças 



 

 

 
                  

crônicas vão se tornando mais prevalentes e exigindo tratamentos contínuos, além disso, 

podem vir acompanhados de disfunções ou de algum nível de demência (IESS, 2013). 

Atualmente é amplamente discutido como ocorre esse processo gradual que é o 

envelhecimento. Segundo Nordon  et al (2009), o envelhecimento fisiológico é linear e não 

acontece obrigatoriamente igual em todos os sistemas do corpo. “Cada um inicia seu 

envelhecimento a um dado momento e perde a sua função (ou demonstra a sua perda de 

função) em seu próprio ritmo, mas linear”. 

Para Freitas et al (2006), o envelhecimento a nível cerebral também vai 

apresentar seu ritmo, quanto mais atividades e estimulação intelectual ele tiver, mais tempo 

demorará a perder suas conexões. O melhor desempenho nos testes cognitivos pode ser 

resultado de muitos anos de educação formal, o que torna o cérebro mais adaptado frente 

aos efeitos de doenças ou de outras alterações comuns provocadas pelo envelhecimento. O 

esquecimento de fatos recentes, dificuldades de cálculo e alterações na atenção são déficits 

cognitivos comumente observados como naturais nessa fase. Algumas vezes, a perda só 

pode ser observada se o idoso requer mais de sua memória do que de costume (COELHO 

et al, 2012; NORDON et al, 2009). 

Segundo Amorim e Coelho (2008), o envelhecimento pode se tornar um fator 

predisponente a algumas doenças, juntamente com a crescente urbanização e adoção de 

hábitos de vida pouco saudáveis, pode ser grande responsável pelo aumento da incidência 

e prevalência do Diabetes Mellitus (DM) em todo mundo. Segundo a organização Mundial 

de Saúde (apud BRASIL, 2006a), em 2000, o número de portadores da doença a nível 

mundial era de 177 milhões, estima-se que em 2025 esse número cresça para 350 milhões.  

No Brasil, esse crescimento pode ser ainda maior por se tratar de um país em 

desenvolvimento, onde os custos do tratamento da doença e das suas complicações 

provocam um grande impacto econômico nos serviços de saúde (BRASIL, 2006a). 

Segundo Lopes et al (2011), existe uma conexão entre o Diabetes Mellitus e o 

déficit cognitivo apresentado no processo de envelhecimento provocado pelo índice elevado 

de açúcar no sangue pode ser um fator significativo para a incidência da doença de 

Alzheimer, assim como uma causa secundária de demência.  

Segundo Pititto (2007), alguns estudos encontram associação entre a 

prevalência de diabetes e as síndromes geriátricas, observando-se um aumento de risco de 

quedas, fraturas e alterações cognitivas em idosos diabéticos. Mc Guire, Ford e Ajani (apud 

PITITTO, 2007), avaliaram o impacto das alterações cognitivas em indivíduos com DM, 

demonstrando que esses pacientes com diabetes que também apresentavam alteração 

cognitiva grave tiveram 20% mais propensão a morrer e 13% mais propensão a 



 

 

 
                  

incapacidades funcionais, outros estudos mostraram que pacientes diabéticos com outras 

complicações crônicas microvasculares (como retinopatia), tiveram pior desempenho em 

testes cognitivos do que aqueles sem retinopatia. Pititto (2007) ressalta ainda que pessoas 

com alterações cognitivas tendem a ter mais dificuldade em aderir às medidas para um bom 

controle glicêmico, com maior possibilidade de complicações crônicas do DM. 

A DM1, caracteriza-se pela destruição auto-imune celular do pâncreas, 

promovendo a deficiencia da insulina. É comumente diagnosticado na infância e na 

adolescência devido à destruição auto-imune das células beta do tipo 1. A destruição das 

células beta podem gerar uma tendência para a cetoacidose, demandando, muitas vezes, 

tratamento através da insulinoterapia (LOPES, 2008). 

A DM2 caracteriza-se por uma prevalência mais elevada em idosos, 

apresentando diferentes graus de deficiência e resistência à atuação da insulina. Mais de 

50% do total de pessoas portadoras do DM estão na faixa acima dos 60 anos, é uma 

doença associada ao aumento das lesões macro e microvasculares (LOPES, 2008). 

A DM2 que acomete os idosos vem sendo uma das grandes preocupações de 

saúde por causar também prejuízos à cognição. Mesmo sem um quadro claro de demência, 

certos domínios cognitivos podem ser prejudicados em idosos diabéticos, como atenção, 

memória, funções executivas e lobo frontal. A DM pode induzir vários declínios cognitivos e 

provocar sérios danos cerebrais por mecanismos diferentes. Segundo Lopes e Argimon 

(2009), existem evidencias que indicam correlação biológica entre o metabolismo de glicose 

no cérebro e o declínio cognitivo. 

Fauber (2006, apud LOPES et al, 2011) revela que pessoas com baixo controle 

da DM têm de 22% a 78% mais risco de desenvolver demência, e outras portadoras de 

Alzheimer e sem DM mostraram uma velocidade menor de desenvolver um declínio 

cognitivo importante. 

Em pesquisa realizada por Brands (2007 apud LOPES, 2013), a DM provoca 

deficiências cognitivas por afetar também o sistema nervoso central. Seu estudo envolveu 

uma extensa avaliação neuropsicológica com enfoque no raciocínio abstrato, 

visuconstruções, memória, atenção e funções executivas, processamento e rapidez da 

informação, com o objetivo de comprar um grupo com DM1 e outro com DM2 por cerca de 

sete anos. Como resultado esse estudo demonstrou que os pacientes com DM2 

apresentaram significativamente mais lesões profundas e atrofia cortical, os pacientes com 

DM1 tiveram um desempenho melhor. Foram associados a DM2 os déficits cognitivos, 

incluindo funcionamento executivo, eficiência psicomotora, inteligência memória e 

aprendizagem, havendo também associação a severidade da DM2 e o grau de envolvimento 



 

 

 
                  

no cérebro através de processamento de imagens que demosntraram a atrofia cortical e 

subcortical e o aumento das lesões. 

Esse trabalho justifica-se por enfatizar a importância de um olhar diferenciado à 

saúde do idoso diante do contexto atual de crescimento da população nessa faixa etária, 

envolvendo algumas doenças e transtornos mais prevalentes no envelhecimento. Traz a 

importância de um controle adequado do diabetes mellitus, principalmente durante o 

processo de envelhecimento. Justifica-se também por servir de instrumento norteador para 

que profissionais, familiares e cuidadores de idosos entendam o impacto que tais doenças 

podem trazer a qualidade de vida. 

Objetivou-se estudar o déficit cognitivo em mulheres idosas portadoras de 

diabetes mellitus. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, que faz parte do projeto 

“Qualidade de vida em idosos com síndrome metabólica”. Foi realizado no ambulatório de 

endocrinologia do Hospital Universitário Unidade Presidente Dutra, onde é desenvolvimento 

atendimento aos pacientes diabéticos.  

A população estudada foi primária, com todas as mulheres, maiores de 60 anos, 

portadoras de diabetes mellitus e que não possuíam nenhuma comorbidade neurológica 

associada que impedisse a autonomia de resposta e que compareceram ao serviço de 

saúde nos períodos de novembro de 2013 a janeiro de 2014. 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário que 

primeiramente comtempla aspectos socioeconômicos e demográficos, com perguntas 

fechadas e direcionadas. Para avaliação cognitiva, o instrumento de coleta de dados 

também contempla o teste cognitivo do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) (Anexo B) 

anexado, elaborado por Folstein et al (apud LOPES et al, 2011), validado no Brasil por 

Bertolucci et al. em 1994 (apud LOPES et al, 2011).  

Para avaliação da presença ou ausência de déficit cognitivo foi utilizado como 

ponto de corte a indicação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006b) que considera os níveis 

educacionais para esta análise, levando em conta os anos de estudo formal para os pontos 

de corte. 



 

 

 
                  

Os dados foram catalogados pelo programa Epi Info (versão 7), tabelas e 

gráficos processados no programa Microsoft Excel do Windows 7. 

Este estudo é um subprojeto do projeto intitulado “Qualidade de vida em idosos 

com Síndrome Metabólica em São Luís- MA” aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa 

com seres humanos do Hospital Universitário Unidade Presidente Dutra-HUUPD com 

parecer nº 012/11 aprovado em 11 de fevereiro de 2011 (Anexo C). 

 

 

3 RESULTADOS 

 

 

Foram entrevistadas 81 mulheres com idade que variava entre 60 e 84 anos de 

idade (alcançando uma média de 69 anos), entre essas, 59,3% se auto referiram como 

sendo da cor parda, 48,1% casadas, e em sua maioria com renda familiar de apenas 1 

salário mínimo (70,4%), sendo que, também em maioria, com 4 ou mais filhos (66,7%).  

Quanto a escolaridade, 18,5% das mulheres se disseram analfabetas, 11,2% 

com 1 a 3 anos de estudo formal, 44,4% com 4 a 7 anos de estudo e 25,9% composta por 

idosas com mais de sete anos de estudo, tendo como média de 5,7 anos de estudo dentre 

todas as mulheres. 

A média do MEEM foi de 25,9 entre todas as entrevistadas. Onde 42 mulheres, 

significando 51,8%, apresentaram resultado no MEEM menor que 24. Considerando os 

escores estabelecidos pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006b), considera-se como déficit 

cognitivo os indivíduos analfabetos que pontuarem igual ou abaixo de 19, os que tiveram de 

1 a 3 anos de estudo que pontuarem igual ou abaixo de 23, de 4 a 7 anos de estudo que 

pontuarem igual ou abaixo de 24 e os que possuem mais de 7 anos de estudo que 

pontuarem igual ou abaixo de 28. Nesse contexto, 62,9% das mulheres entrevistadas 

apresentaram déficit cognitivo. Obtendo como média do MEEM por escolaridade 16,2 nas 

mulheres analfabetas, 20,3 de média para as que completaram de 1 a 3 anos de estudo, 

24,2 de média nas que realizaram de 4 a 7 anos de estudo e média de 24,5 nas idosas que 

completaram mais do que sete anos de estudo formal. 

Observa-se, no presente estudo, um escore no teste do MEEM crescente de 

acordo com o aumento dos anos de estudo. 

 

 

4 DISCUSSÃO 



 

 

 
                  

 

 

Em estudo realizado por Lopes  et al (2011) no Estado do Rio Grande do Sul, 

com 210 idosos participantes do grupo controle e 44 idosos com DM, a idade variou entre 60 

e 88 anos, tendo como média 69,34 anos, 46,1% eram casados, e a média de escolaridade 

foi de 8,9 anos de estudo, sendo que 54,1% cursaram até o ensino fundamental completo e 

incompleto, o que corrobora este estudo que também possui um perfil da amostragem com 

idosos casados com nível de escolaridade baixa. No presente estudo a média em anos de 

estudo formal foi ainda menor, de 5,7. A média do MEEM em seu estudo foi de 27,3 entre 

idosos com DM, na presente pesquisa alcançou-se uma média de 25,9 no mesmo teste com 

62,9% dos idosos sendo classificados com algum tipo de diminuição cognitiva. 

Lourenço e Veras (2006), em seu estudo para analisar o déficit cognitivo em 

idosos na cidade do Rio de Janeiro (RJ), entrevistou 303 indivíduos com idade média de 73 

anos. Em sua amostra, 60% viviam sem companheiro, 46% tinham de 1 a 4 anos de estudo 

e 26,5% foram classificados como analfabetos, diferenciando-se deste estudo que obteve o 

número de 18,5% de pessoas analfabetas, porém, ainda assim observa-se o analfabetismo 

presente na população brasileira em maiores ou menores proporções. No teste MEEM, 

Lourenço e Veras (2006), revelou uma pontuação média de 19,2, marca inferior a deste 

estudo que traz como média 25,9, o que pode ser explicado pelo baixo nível de escolaridade 

da sua amostra.  

No estudo de Lourenço e Veras (2006), 72,5% de sua amostra eram formadas 

por pessoas analfabetas e com menos de 4 anos de estudo, um número significativo de 

pessoas que receberam poucos ou nenhum ano de estudo. Na presente pesquisa, o maior 

número de pessoas por escolaridade (44,4%) se encontravam na faixa de 4 a 7 anos de 

estudo formal. O que demonstra que a escolaridade tem influência nos resultados obtidos 

através do MEEM, corroborando com Xavier (2006) que indica influência dos níveis 

educacionais no desempenho nos instrumentos de avaliação, segundo ele, a escolaridade 

possui influência direta na velocidade de processamento, ação, funções executivas, 

memória e inteligência, além de tornam o cérebro mais resistente e flexível diante dos 

efeitos de doenças ou mesmo de alterações comuns ao envelhecimento. 

Silva (2011) realizou um estudo entre comorbidades e o déficit cognitivo em 176 

idosos em Porto Alegre, onde, através do MEEM, 21 idosos (11,9%) apresentaram declínio 

cognitivo leve, a escolaridade média dos pacientes atendidos na Unidade Básica de Saúde 

foi de 6,2 anos de estudo, já entre os pacientes atendidos no consultório, 59,2% 

apresentavam mais de 8 anos de educação formal. O que difere do presente estudo, onde o 



 

 

 
                  

nível de escolaridade é mais baixa, com média de 5,7 anos de estudo. Demonstrando 

novamente que a educação no decorrer dos anos de vida vai refletir em um envelhecimento 

mais saudável ou não.  

Diniz et al (2007), analisou 176 idosos, com média de 71 anos de idade e 3 anos 

de estudo, em uma comunidade de Belo Horizonte, e constatou na sua pesquisa, a idade e 

o nível educacional influenciando estatisticamente o resultado do MEEM, a pontuação do 

teste variou de 1 a 30, com média de 23 pontos. O que difere deste estudo que possui 

média de idade inferior (69 anos) do estudo realizado por Diniz et al (2007) e possui média 

no MEEM superior de 25,9. Acordando com Coêlho (2012) que afirma que o avanço da 

idade está associado a um declínio no desempenho cognitivo. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

O envelhecimento é um processo natural no qual as estruturas fisiológicas 

sofrem transformações gradativas com o decorrer do tempo, caracteres da funcionalidade 

vão sendo perdidos ou modificados de acordo com cada indivíduo. Diante dessa realidade e 

dessas intensas modificações vivenciadas pelo corpo nesse processo, observa-se e discute-

se cada vez mais a importância da adoção de escolhas mais saudáveis no decorrer da vida 

para que se alcance um envelhecimento sadio. A incorporação de hábitos de vida 

saudáveis, como uma alimentação balanceada, a prática de atividades físicas e o estímulo a 

leitura e estudo, podem influenciar para a diminuição no impacto provocado por doenças 

como o diabetes melittus e a diminuição do déficit cognitivo.  

Conclui-se, no presente estudo, que existe a presença de déficit cognitivo na 

amostra estudada de mulheres idosas portadoras de diabetes melittus. Destacando-se a 

importância e necessidade de ações que possam alcançar essa população de forma mais 

completa, direcionando cuidados para um envelhecer mais saudável, alcançando o controle 

do nível glicêmico e prevenção do diabetes e estabelecendo também estímulo intelectual e 

cognitivo. 

Observa-se também nesse estudo a influência do nível de escolaridade baixa 

nos resultados de déficit cognitivo, tornando esse número de portadores de déficit cognitivo 

ainda maior. Existe um número crescente nos escores do resultado do Mini-Exame do 

Estado Mental de acordo com o aumento da escolaridade. Quanto maior os anos de estudo 

formal, maior o escore obtido através do MEEM, demonstrando claramente a importância da 

educação para um envelhecimento melhor.  



 

 

 
                  

Destaca-se ainda a importância de políticas públicas adequadas que garantam a 

educação e saúde a crescente população no envelhecimento para prevenção de doenças 

como o Diabetes Melittus e o déficit cognitivo, alcançando dessa forma um aumento da 

qualidade de vida populacional. 
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