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EPIDEMIOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DIABETES MELLITUS EM UMA AMOSTRA DE IDOSAS ALTAMENTE FUNCIONAIS

A coexistência de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus (HAS/DIA) aumenta consistentemente com o aumento

da idade [1]. Ambas são consideradas como uma das principais comorbidades na população idosa e estão fortemente

associadas ao estilo de vida sedentário, alimentação inadequada e tabagismo [2, 3]. Entretanto, existem poucos dados na

literatura sobre a ocorrência simultânea de HAS/DIA em idosas hígidas e funcionalmente ativas.
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A média de idade das participantes foi de 72,7 (4,8) anos. A frequência de HAS/DIA na amostra foi de 11,8% (IC95%7,3–

18,4). Não foram evidenciadas diferenças significativas entre as estimativas de HAS/DIA nos estratos idade, escolaridade,

estado civil, IMC, MEEM, uso de neuropsicofármacos, osteoporose/osteopenia, osteoartrite, queda, FPM e teste Timed Up

and Go. Na variável uso de medicamentos, a estimativa de HAS/DIA foi significativamente maior nas idosas que usavam ≥4

medicamentos em comparação com aquelas que usavam 0–3 medicamentos (Tabela 1).

Comparar variáveis sociodemográficas, clínicas e funcionais entre mulheres idosas altamente funcionais sem e com

HAS/DIA.

Estudo transversal que incluiu 136 idosas comunitárias com idade entre 65–85 anos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (ETIC442/08). As variáveis do estudo foram obtidas por meio de

um questionário multidimensional. As idosas foram consideradas altamente funcionais por apresentarem ausência de

demência e exibirem boa capacidade funcional, determinada pelo teste de velocidade da marcha ≥0,8m/s. HAS/DIA foram

identificadas por meio do autorrelato de diagnóstico médico dessas condições. A frequência de HAS/DIA foi estimada por

meio de porcentagem (%) e intervalo de confiança de 95% (IC95%) na amostra total e em estratos por idade (65–74/≥75

anos), escolaridade (0–8/≥9 anos), estado civil (sem/com companheiro), índice de massa corporal, IMC (<22/22–27/>27

kg/m2), escore do Miniexame do Estado Mental, MEEM (<25/≥25 pontos), uso de medicamentos (0–3/≥4 medicamentos), uso

de neuropsicofármacos (não/sim), autorrelato de osteoporose/osteopenia (não/sim), autorrelato de osteoartrite (não/sim),

queda no último ano (não/sim), força de preensão manual, FPM (<20,8/≥20,8 kg) e teste Timed Up and Go (<8,5/≥8,5

segundos). A comparação da frequência de HAS/DIA entre os estratos foi realizada por meio do IC95%. Variáveis cujos

intervalos não apresentaram sobreposição entre os estratos foram consideradas estatisticamente diferentes.

Em idosas altamente funcionais, a frequência de HAS/DIA é baixa e parece não variar significativamente conforme fatores

sociodemográficos, clínicos e funcionais como, por exemplo, idade, IMC e FPM. Esses achados precisam ser melhor

abordados em estudos longitudinais futuros com amostras maiores e seguimento adequado.

CONCLUSÃO
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Tabela 1. Frequência de hipertensão/diabetes, conforme variáveis sociodemográficas, clínicas e funcionais (n=136).

Variáveis n % (IC95%)

Idade (anos)

65–74 (n=86) 10 11,6 (6,3–20,3)

≥75 (n=50) 6 12,0 (5,3–24,3)

Escolaridade (anos)

0–8 (n=105) 14 13,3 (7,8–21,3)

≥9 (n=31) 2 6,5 (1,8–20,7)

Estado civil 

Com companheiro (n=51) 6 11,8 (5,1–23,8)

Sem companheiro (n=85) 10 11,8 (6,3–20,5)

Índice de massa corporal (kg/m2)

<22 (n=18) 1 5,6 (1,0–25,8)

22–27 (n=51) 6 11,8 (5,1–23,8)

>27 (n=67) 9 13,4 (7,0–23,8)

Miniexame do Estado Mental (0–30)

<25 (n=25) 3 12,0 (4,2–30,0)

≥25 (n=111) 13 11,7 (6,8–19,1)

Continua →

Uso de medicamentos 

0–3 (n=84) 3 3,6 (0,8–10,4)

≥4 (n=52) 13 25,0 (15,1–38,3)

Uso de neuropsicofármacos

Não (n=104) 11 10,6 (5,6–18,1)

Sim (n=32) 5 15,6 (6,9–31,8)

Osteoporose/osteopenia 

Não (n=79) 12 15,1 (8,9–24,9)

Sim (n=57) 4 7,0 (2,3–17,2)

Osteoartrite 

Não (n=91) 12 13,2 (7,6–21,8)

Sim (n=45) 4 8,9 (3,0–21,3)

Quedas no último ano

Não (n=93) 13 14,0 (8,2–22,6)

Sim(n=43) 3 6,7 (1,7–19,3)

Força de preensão manual (kg)

<20,8 (n=72) 10 13,9 (7,5–23,9)

≥20,8 (n=64) 6 9,4 (4,0–19,3)

Teste Timed Up and Go (segundos)

<8,5 (n=77) 7 9,1 (4,2–17,9)

≥8,5 (n=59) 9 15,3 (8,0–26,8)


