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INCAPACIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES DE PESSOAS IDOSAS COM E SEM DIABETES MELLITUS

Diabetes mellitus (DM) é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes na 
população idosa e que está associada a complicações em diferentes sistemas. Dentre as 
possíveis complicações da DM, as alterações musculoesqueléticas são relativamente pouco 
exploradas na literatura. O comprometimento dos membros superiores ocorre com frequência 
entre pessoas com DM, incluindo diminuição da mobilidade articular e dor, o que pode 
acarretar em importantes déficits funcionais para pessoas idosas. 

Autores: Karine Silva Alvesa, Fernanda Assis Paes Habechian Zamunér b, Angélica Castilho Alonsoa, Gisele Garcia Zancaa 
Instituições: aUniversidade São Judas Tadeu, bUniversidad Católica del Maule
E-mails: kasilvaalves16@gmail.com, fhabechian@ucm.cl, angelica.alonso@saojudas.br, gisele.zanca@saojudas.br 

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Não foi encontrada interação significativa entre os fatores DM e dor, nem efeito principal 
para DM. Foi encontrado efeito principal significativo (p<0,001) para o fator dor, sendo 
que idosos com dor nos membros superiores apresentaram maior pontuação no 
QuickDASH comparados aos idosos sem dor. 

Determinar se existem diferenças na dor e incapacidade dos membros superiores em idosos 
com DM comparados a idosos sem DM, incluindo aqueles que apresentam e que não 
apresentam relato de dor crônica em membros superiores.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade São Judas Tadeu (parecer nº 4.251.096). As avaliações foram realizadas por meio 
de um formulário eletrônico. Foram incluídos neste estudo 62 idosos de ambos os sexos, sendo 
31 com relato de diagnóstico médico de DM há no mínimo 12 meses e 31 que relataram não 
apresentar DM. A presença de dor crônica na região de membros superiores foi identificada 
por meio de autorrelato de dor há no mínimo três meses, com o uso do diagrama corporal do 
Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares. A dor e incapacidade dos membros 
superiores foram avaliadas por meio da versão brasileira do Quick DASH. Os escores do Quick 
DASH foram analisados por meio de uma análise de variância de 2 fatores, considerando DM e 
a presença ou ausência de dor em membros superiores como fatores entre-sujeitos, 
considerando nível de significância de 5%

Os resultados indicam que a dor em membros superiores de idosos está relacionada a 
maior incapacidade, independente de apresentarem DM.

Figura: Média e erro padrão dos escores do QuickDASH para cada grupo de participantes.


