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MOTIVAÇÃO 
 

A motivação da autora para a realização deste trabalho foi baseada na sua experiência 

profissional e em preocupações em relação a falta de evidência, em algumas áreas 

específicas dos cuidados à pessoa idosa com diabetes.  

 

Deste modo o presente trabalho teve como objetivo aprofundar o conhecimento e a 

compreensão dos problemas que afetam a vida das pessoas idosas com diabetes.  

 

Com esse objetivo foram realizados dois estudos:  

 

1. O primeiro estudo teve como objetivo identificar fatores preditores da não 

adesão à terapêutica farmacológica e não farmacológica. 

 

2. O segundo estudo teve como objetivo avaliar as diferenças sociodemográficas 

e clínicas entre idosos, com e sem Diabetes Mellitus internados em Unidades 

de Convalescença da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 
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RESUMO 
 
Introdução: Com o envelhecimento da população assiste-se a um aumento da prevalência 

das doenças crónicas, implicando a necessidade de novas respostas quer a nível social 

quer a nível dos cuidados de saúde. Portugal espelha esta tendência, sendo um dos países 

mais envelhecidos do mundo. De entre as doenças crónicas mais prevalentes, destaca-se 

a Diabetes Mellitus (DM) pelo número de pessoas que atinge, pelas repercussões que 

acarreta a nível da saúde individual, pelas complicações clínicas agudas e crónicas, assim 

como pelas comorbilidades associadas. Nos idosos diabéticos, a demência, a depressão 

e a ansiedade surgem como muito prevalentes, quando comparadas com os idosos não 

diabéticos A co-existência destas comorbilidades tem um impacto negativo na gestão da 

doença, nomeadamente na adesão à terapêutica, contribuindo para o aumento da 

dependência, da morbilidade e mortalidade nestes doentes.  

Os atuais sistemas de saúde assentam na prestação de cuidados, baseados no modelo 

biomédico, onde a cura é o objetivo primário, sendo esta uma resposta inadequada para a 

gestão da doença crónica. Assim, urge alterar o atual paradigma de cuidados em saúde, 

suprindo com maior eficiência as necessidades dos doentes portadores de doenças 

crónicas, nomeadamente dos doentes idosos diabéticos. A criação da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) surge como uma das medidas que muito tem 

contribuído para a melhoria de prestação de cuidados a estes doentes. Neste contexto, o 

presente trabalho engloba dois estudos transversais, que tiveram como principais objetivos 

a caracterização sociodemográfica, clínica e psicossocial de doentes idosos com DM, 

seguidos em regime de ambulatório e internados em Unidades de Convalescença (UC) da 

RNCCI. Pretendeu ainda, identificar fatores preditivos da não adesão à medicação, aos 

planos dietéticos e à prática de exercício físico nestes doentes. 

Métodos: No primeiro estudo, foram incluídos idosos (≥65 anos) com o diagnóstico de DM, 

seguidos na consulta externa de Medicina Interna do Centro Hospital Universitário de S. 

João (CHUSJ), no Porto. Os participantes foram avaliados quanto à cognição com o Mini 

Mental State Examination (MMSE) e quanto à depressão e ansiedade com a Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS). A adesão terapêutica foi avaliada através da 

informação fornecida pelo doente e/ou família, através de um questionário, pela opinião do 

médico, pelo teste da hemoglobina glicada e pelos registos da dispensa das receitas 

médicas prescritas. 

Os resultados do MMSE e da HADS foram comparados entre os doentes aderentes e não 

aderentes. Foram ainda realizadas análises de regressão logística múltipla para 

identificação de fatores preditores da não adesão à medicação.  
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O segundo estudo incluiu uma amostra de idosos admitidos em três UC da RNCCI no Norte 

de Portugal. Todos os participantes foram avaliados com os seguintes instrumentos: MMSE 

(cognição), Índice de Katz (atividade básicas de vida diária – ABVD), Índice de Lawton 

(atividade instrumentais de vida diária – AIVD), HADS (ansiedade e depressão), EUROHIS-

QOL-8 (qualidade de vida), Escala de Braden (risco de úlceras de pressão), Escala de 

Morse (risco de queda), Índice de Charlson (comorbilidades), Mini-Nutritional Assessment 

(risco de desnutrição) e Classificação Social de Graffar (nível socioeconómico). Foi 

realizada uma análise de comparação entre os dois grupos de doentes (com e sem DM), 

relativamente às variáveis estudadas.   

Resultados: O primeiro estudo incluiu 99 doentes diabéticos, com uma média de idade de 

75,2 anos, sendo na sua maioria (53,2%) do sexo feminino. Os doentes não aderentes à 

medicação e ao exercício físico tinham mais depressão e ansiedade, em comparação com 

os aderentes. Além disso, os doentes que não faziam atividade física regular tinham uma 

maior prevalência de défice cognitivo. O modelo de regressão logística múltipla revelou 

que os doentes com insulina prescrita (OR: 4,041, 95% IC:1,404-11,628; p=0,010) e com 

mais ansiedade (OR:1,252, 95% IC:1,046-1,499; p=0,014) apresentavam um maior risco 

de não adesão à medicação. 

No segundo estudo, a amostra incluiu 202 idosos (99 diabéticos e 103 não diabéticos). 

Comparando os dois grupos, os diabéticos tinham mais dislipidemia (p<0,001) e 

osteoporose (p<0,001), assim como um maior número de comorbilidades (p<0,001) e 

de medicação diária (p<0,001). Revelaram ainda mais défice cognitivo (p=0,008), 

em comparação com os doentes sem DM, bem como uma maior dependência nas 

AIVD (p=0,009) e pior perceção da qualidade de vida (QdV) (p<0,020). 

Conclusão: Os resultados do primeiro estudo mostram que os idosos diabéticos não 

aderentes à medicação e à atividade física apresentavam maiores níveis de ansiedade e 

depressão. A prescrição de insulina e os elevados níveis de ansiedade foram identificados 

como fatores preditores da não adesão à medicação nestes doentes. O segundo estudo 

concluiu que os idosos diabéticos quando comparados com os não diabéticos, tinham um 

maior número de comorbilidades associadas e de fármacos prescritos, assim como mais 

défice cognitivo, uma maior dependência nas AIVD e uma pior perceção da sua QdV.  

Estes trabalhos pretendem contribuir para um melhor conhecimento da influência da 

cognição e de fatores psicológicos na adesão à terapêutica, quer farmacológica, quer não 

farmacológica, assim como das características clínicas e psicossociais dos idosos 

diabéticos num contexto específico como o das UC da RNCCI. Poderão ainda, possibilitar 

a elaboração de planos futuros de cuidados e a adoção de estratégias mais adequadas às 

especificidades deste grupo, contribuindo para maiores ganhos em saúde nestes doentes. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: With aging population, the prevalence of chronic diseases is increasing, 

leading to the need for new social and health care strategies. Portugal follows this trend, 

being one of the most aged countries in the world. Among the most prevalent chronic 

diseases, Diabetes Mellitus (DM) is one of the most relevant, due to the number of people 

affected, the repercussions it has on individual health, the acute and chronic clinical 

complications, as well as the associated comorbidities. 

In the older people with DM, dementia, depression and anxiety are very prevalent when 

compared to the non-diabetic older patients. The co-existence of these comorbidities has a 

negative impact on disease management, particularly on therapeutic adherence, 

contributing to the increase of dependency levels, morbidity and mortality in these patients. 

Current health systems are based on the provision of care, grounded on the biomedical 

model, where the cure is the primary goal, being this an inadequate answer to the 

management of chronic disease. Thus, it is urgent to change the current paradigm of health 

care, supplying more efficiently the needs of patients with chronic diseases, namely of the 

diabetic older patients. The establishment of the Integrated Continued Care National 

Network (RNCCI) emerges as one of the measures that has greatly contributed to the 

improvement of care delivery to these patients. 

In this context, the present work includes two cross-sectional studies, whose main objective 

was the sociodemographic, clinical and psychosocial characterization of older adult patients 

with DM, followed on an outpatient department and admitted into Convalescence Units 

(CUs) of the RNCCI. It also aimed to identify predictors for medication non-adherence in 

these patients. 

Methods: In the first study, older patients (≥65 years old) with the diagnosis of DM, followed 

in the Outpatient Department of Internal Medicine Service of the Centro Hospitalar 

Universitário de São João (CHUSJ), in Porto, were included. Participants were assessed 

for cognition with the Mini-Mental State Examination (MMSE) and for depression and 

anxiety with the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Therapeutic adherence 

was assessed through the following sources: information provided by the patient and/or 

family, a questionnaire, physician clinical opinion, results of the glycated hemoglobin test, 

and by clinical records review of dispensing of prescribed medication. 

The MMSE and HADS results were compared between adherent and non-adherent 

patients. Multiple logistic regression analyses were also performed to identify predictors of 

non-adherence to medication.  
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The second study, included a sample of older adults admitted into three CUs from RNCCI, 

in Northern of Portugal. All participants were assessed with the following instruments: 

MMSE (cognition), Katz Index (basic activities of daily living - ABVD), Lawton Index 

(instrumental activities of daily living - IADL), HADS (anxiety and depression), EUROHIS- 

QOL-8 (quality of life), Braden Scale (risk of pressure ulcers), Morse Scale (falls risk), 

Charlson Index (comorbidities), Mini-Nutritional Assessment (risk of malnutrition), and 

Graffar Social Classification (socioeconomic level). A comparative analysis between the two 

groups of patients (with and without DM), regarding the variables studied, was performed. 

Results: The first study included 99 diabetic patients, with a mean age of 75.2 years, mostly 

(53.2%) female. Non-adherent patients to medication and to physical exercise had more 

depression and anxiety, compared to adherents. Besides that, patients who did not practice 

regular physical activity had a higher prevalence of cognitive impairment. The multiple 

logistic regression model revealed that patients with prescribed insulin (OR: 4.041, 

95%CI:1.404-11.628; p=0.010) and with more anxiety (OR: 1.252, 95%CI: 1.046-1.499; 

p=0.014) had a higher risk of non-adherence to medication. 

In the second study, the sample included 202 older adults (99 diabetics and 103 non-

diabetics). Comparing the two groups, diabetics had more dyslipidemia (p<0.001) and 

osteoporosis (p<0.001), as well as a higher number of comorbidities (p<0.001) and daily 

medication (p<0.001). They also had more cognitive impairment (p=0.008) compared to 

patients without DM, as well as a greater dependence on IADL (p=0.009) and worse 

perception of quality of life (QoL) (p<0.020). 

Conclusion: The results of the first study show that the older diabetic patients not adhering 

to medication and to physical activity had higher levels of anxiety and depression. Insulin 

prescription and high anxiety levels were identified as predictors of non-adherence to 

medication in these patients. The second study concluded that older diabetic patients, when 

comparing to non-diabetics, had a higher number of associated comorbidities and 

prescribed medicines, also presenting more cognitive impairment, greater dependence on 

IADL, and worse perception of their QoL. 

These studies aim to contribute to a better understanding of the influence of cognition and 

psychological factors on therapeutic adherence (pharmacological or non-pharmacological), 

as well as the clinical and psychosocial characteristics of older diabetic patients in a specific 

context, such as the CUs of the RNCCI. They may also contribute for future care plans and 

adoption of more appropriate strategies to the specificities of this group, reaching greater 

health gains in these patients. 
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RÉSUMÉ 
 

Introduction: Avec le vieillissement de la population, la prévalence des maladies 

chroniques augmente, impliquant la nécessité de nouvelles réponses, soit au niveau social 

soit au niveau des soins de santé. Étant un des pays avec la population plus âgée du 

monde, Portugal reflète cette tendance. 

Parmi les maladies chroniques les plus répandues, nous soulignons la Diabète sucré (DM) 

par le nombre de personnes affectées, par les répercussions dans la santé individuelle, en 

raison de complications cliniques aigues et chroniques, ainsi que de la quantité de 

comorbidités associées. 

La démence, la dépression et l'anxiété sont beaucoup plus fréquents dans les personnes 

âgées diabétiques que dans les personnes âgées non diabétiques. 

La coexistence de ces comorbidités a un impact négatif sur la gestion de la maladie, en 

particulier dans le respect de la thérapie, contribuant à l'augmentation de la dépendance, 

morbidité et mortalité de ces patients. 

Les systèmes de santé actuels sont basés sur la prestation des soins, sur le modèle où la 

guérison est l'objectif principal, ce qui est une réponse inadéquate à gestion des maladies 

chroniques. 

Il est donc urgent changé le paradigme actuel des soins de santé, pour mieux répondre aux 

besoins des patients en particulier des patients diabétiques âgés. 

La création de la «Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados» (RNCCI) apparaît 

comme l'une des mesures qui a contribué à l’amélioration de la prestation des soins à ces 

patients.  

Dans ce contexte, le présent travail comprend deux études transversales dont les objectifs 

principaux étaient la caractérisation sociodémographique, clinique et psychosociale des 

patients âgés atteints de diabète, suivis en ambulatoire et admis aux unités de 

convalescence (UC) du RNCCI. Le travail veut également identifier les facteurs prédictifs 

de non-respect du traitement dans ces maladies. 

Méthodes: Dans la première étude, les personnes âgées (≥ 65 ans) ayant reçu le 

diagnostic de diabète sucré ont été incluses, suivi à la consultation externe de médecine 

interne du Centro Hospitalar Universitário de S. João (CHUSJ), à Porto. Les participants 

ont été évalués pour la cognition avec le Mini Mental State Examination (MMSE) et la 

dépression et l’anxiété ont été évaluées avec le Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS). 
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L’observance thérapeutique a été évaluée par informations fournies par le patient et/ou sa 

famille au moyen d’un questionnaire, selon l’avis du test d'hémoglobine glyquée et de 

dossiers de dispensation de médecins prescrits. 

Les résultats du MMSE et du HADS ont été comparé entre patients adhérents et non 

adhérents. Des analyses de régression logistique multiple ont également été effectuées 

pour identification des prédicteurs de non adhésion aux médicaments. 

La deuxième étude comprenait un échantillon d’adultes âgés admis dans trois UC de la 

RNCCI dans le Nord du Portugal. Tous les participants ont été évalués avec les instruments 

suivants: MMSE (cognition), Index de Katz (activité de base de la vie quotidienne - ABVD), 

Index de Lawton (activités instrumentales de la vie quotidienne - IADL), HADS (anxiété et 

dépression), EUROHIS- QOL-8 (qualité de vie), Échelle de Braden (risque d'escarres), 

Échelle de Morse (risque de chute), Indice de Charlson (comorbidités), Mini-évaluation 

nutritionnelle (risque de malnutrition) et Classification sociale de Graffar (niveau socio-

économique). Une analyse comparative a été réalisée entre les deux groupes de patients 

(avec et sans DM), en ce qui concerne les variables étudiées. 

Résultats: La première étude portait sur 99 patients diabétiques, dont l’âge moyen était de 

75,2 ans, surtout (53,2%) de sexe féminin. Les patients non adhérents aux médicaments 

et l'exercice avaient plus de dépression et d'anxiété par rapport à les adhérents. 

Les patients qui ne faisaient pas d’activité physique régulière avaient aussi une prévalence 

plus élevée de problèmes cognitifs. Le modèle de régression logistique multiple révélé que 

les patients avec l'insuline prescrite (OR: 4,041, IC 95%: 1,404-11,628; p = 0,010) et avec 

plus d'anxiété (OR: 1 252, IC 95%: 1 046-1 499; p = 0,014), un risque plus élevé de non-

adhérence aux médicaments. 

Dans la deuxième étude, l'échantillon comprenait 202 personnes âgées (99 diabétiques et 

103 non diabétiques). 

En comparant les deux groupes, les diabétiques avaient plus de dyslipidémie (p<0,001) et 

l'ostéoporose (p<0,001), ainsi qu'un plus grand nombre de comorbidités (p<0,001) et 

médication quotidienne (p<0,001). Dévoilé encore plus de déficience cognitive (p=0,008), 

par rapport aux patients sans diabète, ainsi qu’une plus grande dépendance à l’IADL 

(p=0,009) et pire perception de la qualité de vie (QV) (p<0,020). 

Conclusion: les résultats de la première étude montrent que les personnes âgées 

diabétiques non adhérentes aux médicaments et à l'activité physique ont montré des 

niveaux plus élevés d'anxiété et dépression. La prescription d'insuline et des niveaux 

d'anxiété élevés ont été identifiés comme des facteurs prédictifs de non adhésion aux 

médicaments de ces patients. 

La deuxième étude a conclu que les personnes âgées diabétiques par rapport aux 

personnes non diabétiques avaient plus de comorbidités associées et de médicaments 
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prescrits, ainsi que plus de déficit cognitif, une plus grande dépendance des IADL et une 

pire perception de leur qualité de vie. 

Ces travaux sont destinés à contribuer à une meilleure compréhension de l’influence des 

facteurs cognitifs et psychologiques liés à l'adhésion au traitement pharmacologique ou non 

pharmacologique et des caractéristiques cliniques et psychosociales des personnes âgées 

diabétiques dans un contexte spécifique tel que le RNCCI UC. Ils peuvent également 

permettre un plan futur de soins et l'adoption d’une stratégie, plus spécifique de ce groupe, 

contribuant à des gains de santé plus importants dans ces malades. 
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INTRODUÇÃO 
 

A longevidade humana tem vindo a aumentar progressivamente, fruto da melhoria das 

condições de vida, associadas à evolução civilizacional, nomeadamente no que respeita 

às condições sanitárias, bem como à evolução dos cuidados de saúde, com grandes 

avanços na medicina, particularmente ao nível do controlo das doenças infeciosas e na 

diminuição da mortalidade infantil e ainda na redução da taxa de mortalidade dos idosos. 

Estas alterações demográficas a nível mundial tornaram-se sobretudo mais evidentes a 

partir do início do século XX (Wilmoth, 2000). 

Associado ao aumento absoluto da longevidade, com o crescimento da esperança média 

de vida, assiste-se ainda a um aumento relativo, com a descida da taxa de natalidade, 

condicionando ambos, o envelhecimento populacional a nível global (Harper, 2015). 

Se a tendência das alterações demográficas se mantiver, estima-se que a população com 

idade igual ou superior a 60 anos, em 2050, quase duplique em relação a 2012 (Ortman, 

Velkoff, & Hogan, 2014; DESA, 2019). Estas projeções poderão, no entanto, ser alteradas 

quer por catástrofes como guerras (por exemplo, pensa-se que a guerra na Síria já terá 

diminuído a esperança de vida em cerca de 20 anos) (Mehchy, Nasser, Jebaie, Marzouk & 

Saba, 2015), ou por pandemias (onde a COVID-19 parece ser particularmente agressiva e 

letal neste grupo etário) (WHO, 2019a). 

Portugal espelha esta realidade, sendo o terceiro país na Europa com maior índice de 

envelhecimento em 2019 (157,4%). A esperança média de vida dos portugueses tem vindo 

a aumentar, sendo de 81,5 anos, superior à média europeia. Atualmente, os idosos 

representam já 22% da população portuguesa, existindo 161 idosos para cada 100 jovens 

(PORDATA, 2020).  

Com o envelhecimento da população, assiste-se a um crescimento das doenças crónicas 

(DCs), uma vez que o aumento da idade é fator de risco para algumas destas doenças 

(Kennedy, Berger, Brunet, et al., 2014).  

As DCs são por vezes, também denominadas de doenças não transmissíveis, o que já não 

será muito correto, uma vez que algumas DCs, como por exemplo a infeção por Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH)/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é 

atualmente uma doença crónica.  

Em termos mundiais, as DCs afetam, hoje, mais pessoas do que as doenças infeciosas e 

são responsáveis pela maior sobrecarga de doença na Europa. A Organização Mundial de 
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Saúde (OMS) estima que 60% das mortes a nível mundial se devam às DCs, sendo que 

estes números tendem a aumentar com o envelhecimento populacional (WHO, 2019b). 

Segundo um estudo (Jacob, Breuer & Kostev, 2016) realizado na Alemanha, 50% dos 

idosos tinham uma a três DCs e 25% tinham quatro ou mais. Os dados de um inquérito, 

realizado em 2015 numa amostra de portugueses com idade compreendida entre os 25 e 

74 anos, mostraram que 57,8% referiam ter pelo menos uma doença crónica, tendo-se 

observado um aumento estatisticamente significativo da prevalência de morbilidade com a 

idade, para ambos os sexos (Santos, Gil, Kislaya, et al., 2015). Este achado foi corroborado 

num outro estudo (Romana, Kislaya, Salvador, et al., 2019), com a prevalência de 

morbilidade quase a duplicar nas mulheres do grupo etário dos 35 aos 44 anos, em 

comparação com a faixa etária dos 25 aos 34 anos. Nos escalões etários seguintes, a 

prevalência de multimorbilidade foi de 4,58 (45 -54 anos), 7,54 (55 - 64 anos) e 8,71 (65 - 

74 anos) número de vezes superior, em comparação com os mais jovens. 

As DCs são definidas pela sua longa duração e progressão geralmente lenta (com duração 

de três meses ou mais), em que a cura total é dificilmente atingível uma vez adquiridas 

(Bernell & Howard, 2016), resultando da interação de fatores genéticos, fisiológicos, 

ambientais e comportamentais (Goodman, Posner, Huang, et al., 2013).  

As mais prevalentes são as doenças vasculares (doença cardiovascular e doença vascular 

cerebral), cancro, doenças respiratórias crónicas (doença pulmonar crónica obstrutiva e 

asma) e a diabetes mellitus (DM) (Wagner & Brath, 2012; Ward, Schiller, & Goodman, 

2014). 

O aumento das DCs está associado a resultados negativos, nomeadamente no que 

concerne ao aumento das consultas, internamentos, prescrições medicamentosas 

(Lehnert, Heider, Leicht, et al., 2011; Alves da Cunha & Fernandes, 2011), com o inevitável 

acréscimo dos gastos em saúde e, consequentemente, levando ao aumento do seu peso 

relativo nos custos globais em saúde (Reddy, 2016; Chapel, Ritchey, Zhang, & Wang, 

2017).  

Entre as DCs, a DM assume importância capital pelo seu crescimento, e é considerada já 

hoje uma pandemia, acarretando elevados custos para o indivíduo, para a comunidade e 

para os sistemas de saúde (Zhang, Zhang, Brown, Mangione, Saliba & Sarkisian, 2010; 

Zhuo, Zhang, & Hoerger, 2013).   

Segundo o relatório da International Diabetes Federation (IDF) de 2019 existem 351,7 

milhões de pessoas em idade ativa (20-64 anos) com DM diagnosticada ou por 

diagnosticar. Estima-se que este número aumente para 417,3 milhões até 2030 e para 

486,1 milhões até 2045. Como a prevalência da DM aumenta com a idade, prevê-se que 

esta doença venha a apresentar um crescimento mais significativo nos idosos. A 

prevalência da DM em 2019 nos adultos com idade entre 20-24 anos foi de 1,4%, enquanto 
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que nos idosos com idade entre 75-79 anos foi de 19,9%, prevendo-se um aumento para 

20,4% e 20,5% em 2030 e 2045, respetivamente (IDF, 2019). 

Ainda no mesmo relatório da IDF (2019), a prevalência da diabetes em Portugal em adultos 

entre 20 e os 79 anos foi de 14,2%.  

Entre os países da região do Euro, Portugal é o terceiro pais com maior prevalência 

comparativa ajustada por idade (9,8%), depois da Turquia (11,1%) e seguido da Alemanha 

(10,4%). 

Estes dados apontam assim, para um aumento significativo de diabéticos nos próximos 25 

anos com os inevitáveis desafios económicos e de saúde pública (IDF, 2019). 

Além do impacto crescente no número de casos, a diabetes assume também um papel 

significativo nas causas de morte. Verifica-se deste modo, que aproximadamente 4,2 

milhões de adultos com idades entre os 20 e 79 anos morreram como resultado da DM ou 

das suas complicações, o que equivale a uma morte a cada oito segundos (IDF, 2019). 

A DM é uma doença crónica caracterizada pela perda progressiva ou disfunção das células 

β pancreáticas, que leva à carência absoluta ou relativa de insulina e/ou alteração da ação 

da insulina nos tecidos periféricos. Estas alterações conduzem ao aumento da glicemia 

que a longo prazo pode resultar na disfunção e falência de órgãos (ADA, 2018).  

Segundo a IDF (2019) e OMS (2019c), os critérios para diagnóstico de DM são os 

seguintes: glicemia ≥126 mg/dL (7 mmol/L) em jejum ou glicemia ≥200mg/dL (11.1 mmol/L) 

2h após prova de tolerância á glicose oral (PTGO) ou hemoglobina glicada ≥ 6,5% (≥ 48 

mmol/mol) ou glicemia aleatória ≥200 mg/dL (11.1 mmol/L) na presença de sintomas de 

hiperglicemia (polidipsia, polifagia, poliúria, enurese noturna, perda de peso inexplicável, 

fadiga crónica e visão turva). A diminuição da tolerância à glicose (DTG) é diagnosticada 

quando os valores da glicemia em jejum são < 126 mg/dL (6,1 mmol/L) e ≥ 140 <200mg/dL 

(≥7,8 <11,1mmol/L) após prova de tolerância à glicose oral (PTGO). A anomalia da glicose 

em jejum é diagnosticada se os valores encontrados forem ≥ 110 e < 126 mg/dL (≥ 6,1<7,0 

mmol/L) e < 140 mg/dL (< 7,8 mmol/L) após PTGO. 

Os dois tipos de diabetes mais frequentes são a diabetes de tipo 1 (DM1), em que há uma 

carência absoluta de insulina e a de tipo 2 (DM2) que se caracteriza pela carência relativa 

de insulina e pela resistência à insulina. A DM2 é responsável por 90 a 95% de todos os 

casos de diabetes (ADA, 2018) e também a mais frequente nos idosos (Chentli, Azzoug, & 

Mahgoun, 2015).  

Para além da DM tipo 1 e tipo 2, há outros tipos de DM como formas híbridas de DM e 

outros tipos específicos de diabetes, que são causados pelas seguintes situações: 1) 

defeitos monogénicos que interferem na função das células beta; 2) doenças do pâncreas 

exócrino como pancreatites, traumatismos, infeções, cancro e pancreatectomia; 3) 

doenças endócrinas que levam ao excesso de secreção de hormonas que antagonizam a 
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ação da insulina; 4) fármacos ou produtos químicos que alteram a produção ou ação da 

insulina; 5) infeções virais que levam à destruição das células beta; 6) formas raras de 

doenças imunológicas diferentes das que causam a DM1; e 7) síndromes que podem 

associar-se à DM como a síndrome Prader Willi, a síndrome de Down e a ataxia de 

Friedreich (IDF, 2019).  

Há também situações em que não é possível classificar a DM em nenhum dos grupos 

acima referidos, sendo referidas como “formas inclassificáveis de diabetes”.  

Uma situação também preocupante é a hiperglicemia na grávida e que pode ser 

classificada como diabetes gestacional (situação em que a hiperglicemia é diagnosticada 

pela primeira vez durante a gravidez) ou diabetes na gravidez (quando a DM é previamente 

conhecida) (IDF, 2019; WHO, 2019c). 

Há ainda condições em que a homeostasia da glicose está alterada apesar de não 

existirem critérios para o diagnóstico de DM, como é o caso da anomalia da tolerância à 

glicose (ATG) e a anomalia de glicose em jejum (AGJ). Por vezes são mencionadas como 

pré-diabetes, hiperglicemia intermédia ou hiperglicemia não diabética. A importância 

destas condições prende-se com o facto de poderem preceder o início da DM, de haver já 

um risco aumentado de complicações cardiovasculares nos doentes com estas alterações, 

bem como o seu conhecimento permitir a adoção de medidas que conduzam ao atraso ou 

impedimento do aparecimento da DM (IDF, 2019). 

Para além das complicações agudas da DM, como a hipoglicemia, a cetoacidose diabética, 

o coma hiperosmolar e a acidose láctica, que são potencialmente fatais a curto prazo 

(Umpierrez & Korytkowski, 2016), esta doença pode acarretar ainda complicações 

crónicas, pelas alterações induzidas pela hiperglicemia a nível vascular. Dentro deste 

último grupo, as alterações podem ser microvasculares (como a nefropatia, a retinopatia e 

a neuropatia) e macrovasculares (como a doença vascular cerebral, a cardiopatia 

isquémica e a doença arterial periférica) (Chawla, Chawla, & Jaggi, 2016). As complicações 

crónicas são mais frequentes nos diabéticos idosos do que nos mais jovens (Bethel, Sloan, 

Belsky & Feinglos, 2007). 

Relativamente às alterações microvasculares, a retinopatia diabética (RD) tem uma 

prevalência global de 34,6% (Yau, Rogers, Kawasaki, et al., 2012), sendo a causa mais 

frequente de cegueira nas pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 74 anos 

(Fong, Aiello, Gardner, 2004). Em Portugal, segundo os dados do Observatório Nacional 

da Diabetes (OND, 2009), a prevalência de RD é de 11,4%. A nefropatia diabética tem uma 

prevalência de 30% e constitui a principal causa de doença renal crónica e de insuficiência 

renal terminal, assim como da necessidade de hemodiálise na Europa e nos Estados 

Unidos da América (Tuttle, Bakris, Bilous, et al., 2014). Em Portugal, a prevalência de DM 

nos doentes com insuficiência renal é de 28,1%, de acordo com os dados do OND (2009). 
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A neuropatia periférica, outra das complicações microvasculares frequente, atinge cerca 

de 13% a 45% dos diabéticos (van Dieren, Beulens, van der Schouw, et al., 2010).  

As complicações macrovasculares são frequentes e graves nos doentes diabéticos. O risco 

de morte por complicações vasculares é três vezes superior quando comparado com os 

não diabéticos, sendo responsáveis por 80% das mortes nos diabéticos (Struijs, Baan, 

Schellevis, et al., 2006). Dentro das complicações macrovasculares, o acidente vascular 

cerebral (AVC) bem como o enfarte agudo do miocárdio (EAM), pela morbilidade e 

mortalidade que acarretam, constituem um importante problema em termos de saúde 

(Kolansky, 2009; Feigin, Norrving & Mensah, 2017). Segundo o Relatório Anual do OND 

(2016), em Portugal, 30% dos internamentos por AVC e 1/3 dos internamentos por EAM 

ocorreram em pessoas com diabetes, tendo a sua importância relativa aumentado nos 

últimos 10 anos, 4,4 e 4,3 pontos percentuais respetivamente. 

Nos idosos diabéticos, para além das referidas complicações associadas, podem coexistir 

outras doenças crónicas.  

Assim, comorbilidades como doença cardiovascular, hipertensão, dislipidemia e 

insuficiência renal, entre outras, são comumente observadas em conjunto com o 

diagnóstico de DM tipo 2 (Bailey, Wang, Zhu & Rupnow, 2014; Lin, Kent, Winn et al., 2015; 

Mozaffarian, Benjamin, Go, et al, 2016). Um estudo retrospetivo recente (Iglay, Hannachi, 

Joseph, et al., 2016), realizou uma análise de dados clínicos de 1 389 016 doentes adultos 

(média de idade 65 anos) com DM2, tendo constatado que 97,5% destes doentes tinham 

pelo menos uma doença em acréscimo à DM e 88,5% tinha pelo menos duas doenças. As 

comorbilidades mais frequentes foram hipertensão (82,1%), excesso de peso/obesidade 

(78,2%), hiperlipidémia (82,1%), doença renal crónica (24,1%) e doença cardiovascular 

(21,6%). A carga de comorbilidade tendia a aumentar nos grupos etários mais velhos, 

sendo maior nos homens do que nas mulheres. 

Um outro problema comum nos idosos diabéticos é a sua associação a síndromes 

geriátricas, que “são as condições que ocorrem em pessoas idosas – particularmente 

frágeis, que cursam de forma intermitente, em vez de contínua ou em episódios únicos, 

podem ser desencadeadas por doenças agudas e frequentemente estão associadas a 

declínio funcional subsequente” (Reuben, 1991). Além disso, são condições em que “os 

sintomas resultam não apenas de doenças discretas, mas também de deficiências 

acumuladas em múltiplos sistemas” (Tinetti, Williams & Gill, 2000) e que “surgem quando 

esses sistemas perdem a capacidade de se regenerar das agressões sofridas” (Tinetti, 

Inouye, Gill, et al, 1995).  

As síndromes geriátricas são muito prevalentes, multifatoriais e associam-se a aumento da 

dependência funcional, da mortalidade e a piores resultados em saúde. Para o 

aparecimento de uma determinada síndrome podem contribuir vários fatores de risco e 
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estarem implicados vários órgãos e sistemas. Além disso, os sintomas em causa podem 

não estar dependentes do órgão habitualmente responsável pelos mesmos. Um exemplo 

desta situação é o caso do delirium, que se caracteriza por alterações da consciência, 

atenção, cognição e perceção, que se desenvolvem ao longo de um curto período de 

tempo, com curso flutuante, podendo ser a única manifestação de uma infeção (Inouye, 

Studenski, Tinetti & Kuchel, 2007; Martins & Fernandes, 2012).  

A investigação diagnóstica destas síndromes pode ser pouco eficaz, não estar isenta de 

perigo, ser custosa para o doente, bem como dispendiosa para os sistemas de saúde, e 

não raro, a opção terapêutica passa pelo tratamento dos sintomas mesmo na ausência do 

conhecimento da etiologia subjacente. Esta realidade impõe o uso racional dos meios de 

diagnóstico e terapêutica, atendendo às particularidades deste grupo. Deste modo, 

pretende-se evitar quer o encarniçamento terapêutico quer a subutilização dos meios 

comprovadamente eficazes no tratamento dos idosos (Inouye, Studenski, Tinetti & Kuchel, 

2007). A abordagem das síndromas geriátricas na prática e na investigação clínica, coloca 

algumas dificuldades que se prendem com a falta de consenso na definição e no 

diagnóstico, com a escassez de instrumentos simples de avaliação, com a limitação do 

tempo para implementar e avaliar as medidas realizadas para a intervenção e com a 

necessidade de abordagem por equipas multidisciplinares (Flacker, 2003; Luengo, Maicas, 

Navarro & Romero, 2006). 

De entre estas síndromes geriátricas, as cinco principais incluem a instabilidade, 

imobilidade, incontinência, iatrogenia e alterações cognitivas. No entanto, a lista é muito 

superior e está em constante atualização, sendo acrescentadas novas síndromes 

geriátricas à medida que progride o envelhecimento populacional e o conhecimento em 

medicina geriátrica, nomeadamente o défice visual e auditivo, insónia, depressão, dor, 

fadiga, delirium, quedas, úlceras de pressão, obstipação, retenção urinária, anorexia, perda 

ponderal, sarcopenia, fragilidade, problemas dentários, disfunção sexual, entre outras 

(Duque, 2014; Teixeira Veríssimo, 2014). 

Entre os idosos diabéticos, a deterioração cognitiva, depressão, incapacidades físicas, 

quedas, fragilidade, polimedicação, dor crónica e incontinência urinária, têm sido 

documentadas como as síndromes geriátricas mais frequentes (Slyne & Munshi, 2017).  

Um estudo multicêntrico realizado na Alemanha (Zeyfang & Patzelt-Bath, 2015), avaliou a 

presença de síndromes geriátricas (deterioração cognitiva, depressão, quedas, marcha, 

capacidade motora fina e comprometimento visual e auditivo) numa amostra de 4 858 

idosos (≥ 70 anos) com DM2, que iniciaram tratamento com insulina e que foram seguidos 

em ambulatório. Verificaram que 96,2% tinham pelo menos uma síndrome geriátrica e mais 

de dois terços (67,5%) apresentaram pelo menos cinco das síndromes geriátricas 
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avaliadas. As mais frequentes foram o comprometimento auditivo (80%), deterioração 

cognitiva (70%), depressão (55,2%) e incontinência (38,4%). 

No que respeita à deterioração cognitiva e à demência, estas são mais prevalentes e mais 

graves nos idosos diabéticos, quando comparados com os não diabéticos (Gudala, Bansal, 

Schifano, Bhansali, et al., 2013; Biessels & Despa, 2018). Estima-se que nestes doentes, 

o risco destas alterações cognitivas seja de 20 a 70%, chegando a ser 60% superior o risco 

de demência (Cukierman, Gerstein & Williamson, 2005). Uma recente revisão sistemática 

e meta-análise (Xue, Xu, Ou et al., 2019) de 144 estudos prospetivos corrobora este 

achado, concluindo que a DM confere um risco de 1,25 a 1,91 vezes de desenvolver 

demência. Além disso, níveis elevados de glicose em sujeitos sem DM também têm sido 

associados a um aumento do risco de demência (Crane, Walker, Hubbard et al., 2013). 

Atualmente, segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition 

(DSM-5) (APA, 2013), a demência é designada de perturbação neurocognitiva major, que 

se caracteriza por um declínio significativo em relação a um nível prévio de desempenho 

num ou mais domínios cognitivos, suficientemente grave para interferir na realização 

independente das atividades de vida diária.  

A OMS (2019) estima que em todo o mundo existam 50 milhões de pessoas com demência, 

número que pode atingir os 82 milhões em 2030 e 152 milhões em 2050. Em Portugal, 

estima-se que existam 193 mil e 500 pessoas com demência (Alzheimer Europe, 2019), 

sendo as causas mais frequentes as alterações vasculares e degenerativas (Bermejo-

Pareja, Benito-León, Vega, et al., 2008; Fernandes, 2014).  

Nos idosos diabéticos, a componente vascular tem maior expressão (pela combinação de 

outros fatores de risco cardiovascular) (Exalto, Whitmer, Kappele, & Biessels, 2012) apesar 

da componente degenerativa ser também importante (Arvanitakis, Wilson, Bienias, et al., 

2004). Os resultados de uma revisão e meta-análise (Gudala, Bansal, Schifano, Bhansali, 

et al., 2013) revelaram um aumento de 73% no risco para todos os tipos de demência, 56% 

para Demência de Alzheimer (DA) e 127% para Demência Vascular (DV) nos diabéticos 

quando comparados com os não diabéticos.   

Existem diversos mecanismos que têm sido propostos para explicar a associação entre 

DM e demência (Ravona-Springer & Schnaider-Beeri, 2012). Neste contexto, reconhece-

se que as alterações que decorrem da hiperglicemia crónica poderão estar implicadas em 

processos que contribuem para a neurodegeneração encontrada na DA o que poderá 

justificar o aumento da associação desta doença nos diabéticos (Han, Kim, Kim, Paik, Lee 

& Ham, 2019). 

É ainda sabido que a DM e a DA têm em comum diversas alterações moleculares 

subjacentes ao processo neurodegenerativo. Sabe-se que a insulina atua não só no 

controlo dos níveis de glicose no sangue, mas também atuará como fator de crescimento 
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celular, nomeadamente a nível neuronal. Assim, as alterações na função da insulina 

poderão estar implicadas nestes processos neurodegenerativos que se observam na DA 

(Li & Hölscher, 2007; Umegaki, 2010). 

É de destacar ainda que, a deterioração cognitiva nos diabéticos pode interferir no controlo 

da doença, pela limitação/incapacidade para levar a cabo tarefas necessárias para a 

gestão da DM, como a determinação e monitorização da glicemia capilar, o cumprimento 

de um plano terapêutico muitas vezes complexo, bem como o seguimento de normas 

dietéticas e da própria atividade física. Além disso, compromete o reconhecimento de 

complicações, de modo a poder preveni-las e tratá-las (Brown et al., 2003; Shrivastava et 

al., 2013), o que por sua vez pode agravar o défice cognitivo (Awad et al., 2004). 

Corroborando a ideia da associação bidirecional entre controlo metabólico e demência, 

diversos estudos apontam para que a melhoria do controlo metabólico esteja associado 

também à melhoria dos défices cognitivos (Meneilly et al., 1993; Ryan et al., 2006).  

No contexto das síndromes geriátricas na DM, destaca-se ainda a depressão como uma 

condição muito relevante.  

A nível mundial, a depressão atinge hoje mais de 264 milhões de pessoas (WHO, 2020), o 

que equivale a 4,4% da população mundial, aumentando com a idade (Djernes, 2006) e 

com as doenças crónicas (Katon et al., 2010), nomeadamente com a diabetes.  

As perturbações depressivas são definidas como condições persistentes durando pelo 

menos duas semanas, acompanhadas por humor deprimido, perda do prazer ou do 

interesse na maior parte das atividades, sentimentos de culpa, alterações do sono e/ou do 

apetite, sensação de fadiga, dificuldades de concentração e agitação ou lentificação 

psicomotora (APA, 2013). A depressão pode ser duradoura ou recorrente, afetando o 

funcionamento pessoal, laboral e social do indivíduo. De acordo com a gravidade dos 

sintomas, um episódio de depressão pode ser leve, moderado ou grave. Na sua forma mais 

grave (depressão major), a depressão pode inclusivamente levar ao suicídio.  

Nos doentes diabéticos, a prevalência da depressão (definida como perturbação 

depressiva major ou sintomas frequentes de depressão avaliados com questionários) 

duplica relativamente aos doentes não diabéticos (Roy, et al., 2012). Em 30% destes 

doentes diabéticos, ocorrem sintomas depressivos associados e os episódios são mais 

prolongados e recorrentes (Gary et al., 2005; Park et al., 2015), quando comparados com 

os não diabéticos.   

Num estudo de revisão recente (Mukherjee et al., 2019), os autores encontraram uma 

prevalência de 10,6% para a depressão major, 17% para sintomas depressivos moderados 

a graves e 11,6% para depressão subclínica.  
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Na população idosa com DM, os estudos apontam para um risco de duas a três vezes 

superior, de diagnóstico de depressão em relação à população geral de idosos (Roy, et al., 

2012; Weinger et al., 2014).   

Para além da depressão, as perturbações de ansiedade são um outro grupo de doenças 

mentais, igualmente frequentes e com grandes repercussões nos doentes com DM.  

Segundo a OMS (2017), o número total estimado de pessoas com perturbações de 

ansiedade no mundo é de 264 milhões, embora se verifique uma menor prevalência entre 

as pessoas mais velhas.  

A ansiedade define-se por uma preocupação excessiva sobre algumas atividades ou 

alguns eventos, associada a agitação ou sensação de nervosismo ou tensão, cansaço fácil, 

dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, perturbações do sono não 

explicadas por patologia orgânica, uso de fármacos ou drogas (APA, 2013). 

Ainda segundo o DSM-5 (APA, 2013), incluem-se como subgrupos específicos a 

perturbação de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, perturbação 

de ansiedade social, perturbação de pânico, agorafobia e perturbação de ansiedade 

generalizada. Estas perturbações partilham características como a preocupação, o medo 

e a ansiedade, sendo frequentes, intensas e excessivas e tendo alterações 

comportamentais relacionadas, que causam mal-estar e afetam significativamente o 

funcionamento do indivíduo no seu dia-a-dia. Tal como a depressão, os sintomas de 

ansiedade podem variar de leves a graves. 

Nos doentes diabéticos, a prevalência da ansiedade é duas vezes superior à encontrada 

nos não diabéticos (Hermanns et al., 2005; Amiri e Behnezhad, 2019), aumentando 

sobretudo nos diabéticos mais idosos (Masmoudi et al., 2013). Um estudo internacional 

recente (Chaturvedi et al., 2019) envolvendo doentes com DM tipo 2 de 15 países, 

encontrou uma prevalência global de 18% para perturbações da ansiedade, sendo as mais 

frequentes a ansiedade generalizada (8,1%) e o pânico (5,1%).   

Sabe-se, no entanto, que a ansiedade e depressão co-existem frequentemente nos 

doentes com DM (Ducat, Philipson & Anderson, 2014). Num estudo (AlBekairy, AbuRuz, 

Alsabani et al., 2017) com doentes hospitalizados com DM constatou-se que a maioria dos 

doentes desenvolveu depressão e/ou ansiedade moderada a grave durante a 

hospitalização. Os resultados do International Diabetes MILES Study (Nefs, Hendrieckx, 

Reddy et al., 2019), com 6 590 doentes com DM tipo 1 e 2, apontaram para uma 

prevalência de 9% relativamente à co-existência de sintomas depressivos e ansiosos. A 

prevalência de apenas sintomatologia ansiosa foi de 2% e depressiva de 8% (DM1) e 11% 

(DM2).  

Este aumento de prevalência da depressão e ansiedade nos doentes com DM, quando 

comparados com os não diabéticos (Egede & Zheng, 2003) tem sido associado a fatores 
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psicológicos como a consciencialização de ter uma doença crónica, o receio das 

complicações e das limitações associadas à doença, a existência da necessidade de 

alterações no estilo de vida (a nível pessoal e familiar),bem como a perceção da 

incapacidade de controlo adequado da doença (Gonzalez, Safren, Cagliero, et al., 2007; 

Ducat, Philipson & Anderson, 2014; Khaledi, Haghighatdoost, Feizi & Aminorroaya, 2019).  

Sabe-se igualmente que os próprios fatores biológicos poderão também estar implicados, 

uma vez que a cronicidade destas doenças se associa a desregulação neuroendócrina, 

aumentando a resposta inflamatória e diminuindo a sensibilidade à insulina (Gragnoli, 

2014).  

Importa referir ainda que tanto a depressão como a ansiedade, para além de poderem ser 

consequências da diabetes, poderão ser também fatores de risco para a DM. 

No caso específico da depressão, estima-se que esteja associada a um aumento entre 20 

a 60% do risco de diabetes (Penckofer, Doyle, Byrn & Lutsman, 2014), sobretudo do Tipo 

2. Diversos estudos têm vindo a corroborar a existência de uma relação entre estas 

condições, que não segue um padrão causa-efeito, mas sim uma associação bidirecional 

em que ambas se influenciam. Uma possível explicação para esta associação, assenta no 

fato de ambas partilharem fatores de risco (ex. obesidade e sedentarismo) e mecanismos 

fisiopatológicos (ex. alterações do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal) (Moulton, Pickup & 

Ismail, 2015; Felisberto, Saavedra, Santos & Nunes, 2017).  

Ainda relativamente à ansiedade, esta tem sido igualmente associada a um risco 

aumentado de diabetes, que poderá ser explicado pela sua relação com fatores de risco 

comportamentais, como estilos de vida pouco saudáveis, perturbações do sono e 

obesidade, que estão, por sua vez, relacionados com o risco de diabetes. Além disso, a 

ansiedade tem sido associada a diversas mudanças biológicas (ex. inflamação, 

anormalidades cardiometabólicas), que demonstraram contribuir para o aumento do risco 

desta doença (Smith, Deschênes & Schmitz, 2018).  

A presença de depressão e ansiedade nos doentes com DM, mesmo em níveis de 

gravidade mais leves (Ducat, Philipson & Anderson, 2014), surge relacionada com uma 

menor adesão às prescrições terapêuticas (ex. Gonzalez, Safren, Cagliero, et al., 2007; 

Sundbom & Bingefors, 2013), aos planos dietéticos (ex. Ahola, Forsblom, Groop et al., 

2018) e de exercício físico (ex. Naicker, Øverland, Johnson, et al., 2017), bem como a 

práticas de vida menos saudáveis como o tabagismo (Smith, Pedneault & Schmitz, 2015), 

o que condiciona quer o agravamento da DM, quer das doenças associadas. Cria-se assim, 

um círculo vicioso contribuindo para a sobrecarga do sistema de saúde com maior 

utilização dos serviços de saúde e dos custos associados, bem como para o aumento do 

risco de mortalidade (Darwish, Beroncal, Sison, & Swardfager, 2018).  
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Na DM, tal como em outras DCs, a adesão terapêutica torna-se de importância crucial, na 

medida em que os resultados do tratamento são por ela determinados. A adesão 

terapêutica envolve assim o compromisso não só com a medicação, mas também com o 

plano alimentar recomendado e com a prática de exercício físico, exigindo ao doente 

mudanças do estilo de vida que têm que ser sustentadas ao longo de toda a sua vida. No 

caso dos doentes idosos com DM, a não adesão terapêutica é particularmente 

preocupante, uma vez que apresentam um estado clínico de base mais debilitado e frágil, 

associado muitas das vezes a multicomorbilidades, que complexificam o regime 

terapêutico (Vermeire, Van Royen, Coenen et al., 2003).   

Melhorar a adesão ao tratamento na DM implica melhorar o controlo glicémico e por 

consequência, diminuir a morbilidade e mortalidade associadas a esta doença, 

contribuindo para a redução dos custos que lhe são inerentes.  

O diagnóstico precoce das situações anteriormente referidas (demência, depressão e 

ansiedade) torna-se assim fundamental, não só na melhoria da adesão terapêutica como 

no tratamento efetivo, de forma a minorar os seus efeitos nefastos na DM.  

Neste sentido, as linhas de orientação internacionais da Associação Americana de 

Diabetes (AAD, 2017), recomendam a realização de uma triagem anual, para sintomas 

depressivos em todos os doentes com DM, particularmente para os que apresentam 

história auto-relatada de depressão, assim como a triagem para sintomatologia ansiosa 

nos doentes que revelam preocupações em relação à sua doença. Apesar destas 

recomendações, a maioria dos casos de perturbações mentais em pessoas com DM 

continua a não ser diagnosticada. Apenas um terço destes doentes com coexistência 

destas perturbações mentais, têm diagnóstico e recebem tratamento (Ducat, Philipson & 

Anderson, 2014; Lotfaliany, Bowe, Kowal et al., 2018). Num estudo recente (Lloyd, 

Nouwen, Sartorius et al., 2018) que envolveu 14 países com 2 783 doentes com DM de 

tipo 2, foram identificados com perturbação depressiva major 10,6% e com sintomatologia 

depressiva moderada a grave 17%. Nestes doentes, constatou-se a inexistência ou uma 

percentagem muito baixa (0-29,6%) de situações em que tinha havido diagnóstico ou 

qualquer tipo de tratamento.   

Por sua vez, nestes doentes diabéticos idosos com alterações cognitivas é igualmente 

importante a simplificação dos regimes terapêuticos, assim como o envolvimento dos 

familiares e/ou cuidadores no manejo da DM (Bunn, Goodman, Jones et al., 2017). Neste 

contexto, diversos estudos (Fonte & Rodrigues, 1991-1994; Gu, Wu, Zhao et al., 2017; 

Kaya & Caydam, 2019), têm verificado que os doentes com DM, sobretudo idosos, com 

suporte social dos familiares ou amigos apresentam uma maior adesão terapêutica, 

contribuindo assim, para um maior controlo da doença.  

11 
 



ASPECTOS CLÍNICOS E PSICOLÓGICOS DO IDOSO DIABÉTICO NA REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 
(RNCCI) E EM AMBULATÓRIO: COGNIÇÃO, FUNCIONALIDADE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO 

As síndromes geriátricas nos idosos com DM, interferem negativamente não só no cuidado 

e no tratamento da doença, como levam ainda a uma perda de independência, contribuindo 

assim para uma pior qualidade de vida destes doentes (Araki & Ito, 2009). Diversos estudos 

têm revelado também que os doentes diabéticos têm pior qualidade de vida quando 

comparados com os não diabéticos. Para além das síndromes geriátricas (Laiteerapong, 

Moffet, Sudore et al., 2011), outros fatores têm sido apontados como principais 

determinantes da qualidade de vida, nomeadamente a idade, baixo estrato social, baixa 

escolaridade, mau controlo metabólico, presença de comorbilidades e complicações da 

diabetes (Kiadaliri, Najafi & Mirmalek-Sani, 2013).  

Acresce ainda que os doentes com pior perceção da qualidade de vida podem apresentar 

menos motivação para os cuidados a ter com a gestão desta doença, revelando uma menor 

adesão à terapêutica, o que poderá contribuir para o agravamento das complicações da 

DM (Timar, Velea, Timar, et al., 2016). 

Face às particularidades/especificidades dos idosos com diabetes, o tratamento e cuidados 

nesta doença, requerem particular atenção nomeadamente quanto à prescrição 

medicamentosa, à realização de técnicas terapêuticas, bem como à prescrição de exames 

complementares de diagnóstico, já que a farmacodinâmica e farmacocinética destes 

indivíduos é igualmente distinta. 

Também as prescrições dietéticas, os planos de exercício físico, bem como o ensino 

necessário para a gestão da DM devem ter em conta as particularidades dos idosos 

(Dunning, Sinclair & Colagiuri, 2014).  

Esta realidade implica que para adequação dos planos de cuidados a estes doentes, exista 

o conhecimento específico das indicações, das contra-indicações e das repercussões das 

atitudes terapêuticas, conhecimento nem sempre possível pelo fato de os idosos serem 

pouco representados nos ensaios clínicos, sobretudo os idosos com idade >70 anos, com 

dependência ou com deterioração cognitiva (Ridda, MacIntyre, Lindley & Tan, 2010;  

Sacher, Le, Leighl, & Coate, 2013;  Le Saux, Falandry, Gan, et al., 2016), apesar de serem 

responsáveis por 1/3 do consumo dos medicamentos. Assim, os resultados dos ensaios 

clínicos realizados em doentes mais jovens e com menos comorbilidades são 

habitualmente estendidos a outros grupos, não tendo em conta as diferenças entre os 

mesmos, o que pode comprometer o tratamento deste grupo cada vez mais numeroso.  

Para a não inclusão dos idosos nos ensaios clínicos são apontadas várias razões quer 

relacionadas com os doentes (dificuldades na logística, dificuldades económicas, 

autonomia diminuída e a não perceção dos benefícios da participação), quer relacionados 

com os profissionais (receio da toxicidade dos fármacos, das interações medicamentosas, 

da interferência/agravamento nas comorbilidades, perceção da falta de evidência nos 

resultados), quer com os critérios definidos pelos responsáveis pelos ensaios (critérios de 
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inclusão, falta de instrumentos para avaliar o status funcional do doente, aumento do tempo 

e dos custos com inclusão destes doentes) (Denson & Mahipal, 2014).  

Os idosos, bem como outros grupos específicos, deveriam assim, estar proporcionalmente 

representados nos ensaios clínicos, de modo a avaliar os riscos vs. benefícios nos 

diferentes grupos, não se inferindo como se os resultados obtidos fossem iguais para todos 

(Sacher, Le, Leighl & Coate, 2013; Murthy, Krumholz, Gross, 2004; Konrat, Boutron, 

Trinquart et al., 2012; Shenoy & Harugeri, 2015). 

Face ao envelhecimento e ao aumento das doenças crónicas, como a DM, foi crescendo 

a perceção da necessidade de alteração do paradigma de prestação de cuidados 

(habitualmente centrado nos cuidados de patologias agudas), de modo a colmatar de forma 

mais adequada as necessidades dos doentes maioritariamente portadores destas doenças 

crónicas (Denton & Spencer, 2010; Reynolds, Dennis, Hasan, et al., 2018).  

Nesta perspetiva, terão de ser mais valorizados os cuidados de maior proximidade, 

nomeadamente ao nível dos Cuidados de Saúde Primários e da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). 

No que respeita à RNCCI, uma das medidas que em muito contribuiu para a melhoria de 

cuidados a estes doentes em Portugal, apresenta-se como uma rede que visa prestar 

cuidados “…centrados na recuperação global entendida como o processo terapêutico e de 

apoio social, ativo e contínuo, que visa promover a autonomia, melhorando a 

funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através da sua reabilitação, 

readaptação e reinserção familiar e social…” (Decreto-Lei n.º 101/06).  

A RNCCI, nas suas unidades de internamento, comporta as Unidades de Convalescença 

(internamentos até 30 dias), Unidades de Média Duração e Reabilitação (de 30 a 90 dias), 

Unidades de Longa Duração e Manutenção (>90 dias) e Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados. 

Os doentes na RNCCI estão numa fase de reabilitação e de manutenção (ou seja, estão 

fora da situação de doença aguda), sendo possível, durante pelo menos 30 dias (com raras 

exceções) avaliar as especificidades de diferentes grupos de doentes, nomeadamente dos 

idosos e das patologias mais frequentes desta faixa etária, como é o caso da DM. Além 

disso, torna-se possível avaliar as condições socioeconómicas e clínicas destes doentes, 

bem como as suas repercussões na doença, constituindo assim uma oportunidade única 

de estudo.  

Assim, dado o crescente aumento demográfico dos idosos nas nossas sociedades e o 

concomitante incremento das doenças crónicas que lhe estão associadas, particularmente 

a diabetes, torna-se fundamental o aprofundamento dos estudos nestas populações, pelas 

suas repercussões inevitáveis a nível da saúde pública e implicações socioeconómicas. 
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Deste modo, a pertinência do presente trabalho prende-se com a necessidade de um 

enfoque prioritário no estudo da diabetes nos idosos em Portugal, sobretudo atendendo à 

escassa investigação existente neste grupo de doentes, cuja incidência se sabe já que irá 

aumentar substancialmente nos próximos 25 anos. 
Além disso, o fato de se fazer esta caracterização em novos contextos clínicos, 

nomeadamente de atendimento ambulatório e na RNCCI, onde são prestados grande parte 

dos cuidados de saúde a estes doentes, contribuirá para um melhor conhecimento das 

dificuldades no seu tratamento, particularmente no que toca ao controlo e adesão à 

terapêutica. Tal permitirá uma adequada resposta aos desafios colocados pela 

necessidade de intervenções mais adaptadas e centradas no doente, em diferentes 

contextos e com o envolvimento de uma rede de cuidadores formados para o efeito, na 

qual a família assumirá sempre um papel crucial (Sousa, Patrão & Vicente, 2012; 

Fernandes, 2017). 
Para além disso, pretende-se destacar e aprofundar o estudo dos aspetos cognitivos e 

psicológicos, como a ansiedade e depressão, bem como a sua implicação hoje 

comprovadamente bi-direcional na diabetes, uma vez que a sua importância tem sido 

descurada e sub-diagnosticada. 
A identificação precoce destas variáveis permitirá uma organização de cuidados de saúde 

mais adequados, particularmente com a adoção de estratégias que desenhem planos de 

intervenção adaptados às especificidades dos diabéticos idosos, contribuindo para maiores 

ganhos em saúde, investindo-se, assim e sobretudo, ao nível da prevenção.  

 

Neste contexto, o presente trabalho teve como principais objetivos a realização de dois 

estudos transversais, que tiveram como finalidade a caracterização sociodemográfica, 

clínica e psicossocial de doentes idosos com DM, quer em regime de ambulatório, quer em 

internamento em RNCCI, assim como a identificação de fatores explicativos da não adesão 

terapêutica nestes doentes.  

 

Para o efeito, este trabalho encontra-se estruturado em dois artigos ambos publicados:  

 

1. Mendes R, Martins S, Fernandes L. Adherence to Medication, Physical Activity and 

Diet in Older Adults with Diabetes: Its Association with Cognition, Anxiety and 

Depression. Journal of Clinical Medicine Research. 2019 Aug;11(8):583-592. 

Doi: 10.14740/jocmr3894.  

 

Estudo transversal com uma amostra de 99 doentes idosos diabéticos seguidos em 

ambulatório – consulta externa do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar 
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Universitário S. João. São apresentados resultados destes doentes relativos à 

cognição e prevalência de depressão e ansiedade, avaliados com o Mini Mental 

State Exammination e Hospital Anxiety and Depression Scale. Foi avaliada a 

adesão à terapêutica, dieta e exercício físico e calculados fatores preditores de não 

adesão à terapêutica farmacológica.  

 

 

2. Mendes R, Martins S, Fernandes L. Diabetes em idosos de Unidades de 

Convalescença: caracterização sociodemográfica e clínica. Revista Portuguesa 
de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, 2020; 15(1-2): 29-35. Doi: 

10.26497/ao190038 

 

Estudo realizado em três unidades de convalescença (UC) da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), com idosos diabéticos. Foram 

incluídos 202 doentes (99 diabéticos e 103 não diabéticos), de três UC, avaliados 

com os instrumentos: Mini Mental State Exammination, Índice de Katz, Índice de 

Lawton, Hospital Anxiety and Depression Scale, EUROHIS-QOL, Escala de Barden, 

Escala de Morse, Índice de Comorbilidade de Charlson e Mini-Nutritional 

Assessment. Foram estudadas as diferenças entre as variáveis sócio-demográficas 

e clínicas dos dois grupos de doentes.  

 

  

Por último, será apresentada uma conclusão geral e integradora, considerando os 

trabalhos realizados, as implicações para a prática clínica e a investigação em Portugal, 

com referência à necessidade de trabalhos futuros para aprofundamento do estudo da 

Diabetes Mellitus em idosos em Portugal. 
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CONCLUSÃO 
 

Com os trabalhos que constituem a presente investigação, foi possível demonstrar no 

primeiro estudo, com idosos diabéticos seguidos em ambulatório num hospital universitário, 

que os doentes não aderentes à medicação e à atividade física apresentavam mais 

ansiedade e depressão. Além disso, a prescrição de insulina e os níveis mais elevados de 

ansiedade foram identificados como fatores preditores da não adesão à medicação nestes 

mesmos doentes. Este estudo procurou, assim, contribuir para o aprofundamento do 

conhecimento sobre os fatores relacionados com a adesão à medicação, ao exercício físico 

e à dieta nos idosos com DM. Um outro aspeto relevante deste estudo prendeu-se com a 

caracterização minuciosa das características sociodemográficas e clínicas (como a 

depressão, a ansiedade e o comprometimento cognitivo) dos doentes idosos com DM.  

No segundo estudo, realizado com doentes idosos internados em três Unidades de 

Convalescença da RNCCI no Norte do País, foi ainda possível concluir que os idosos 

diabéticos, quando comparados com os não diabéticos, tinham um maior número de 

comorbilidades associadas e de fármacos prescritos, assim como mais défice cognitivo. 

Os doentes com DM revelaram também maior dependência nas atividades instrumentais 

de vida diária, motivando uma maior dependência de terceiros (sendo corroborado pela 

existência de maior número de cuidadores), que poderá por sua vez, explicar a sua pior 

perceção da qualidade de vida encontrada, em comparação com os não diabéticos.   

Em ambos os estudos realizados, as amostras de doentes idosos com DM revelaram 

características sócio-demográficas globalmente semelhantes, nomeadamente o 

predomínio do sexo feminino, o baixo nível de escolaridade e a necessidade de um 

cuidador numa elevada percentagem de casos. Relativamente às variáveis clínicas 

avaliadas, o número de comorbilidades e de medicação diária foi igualmente similar em 

ambos os estudos.  

No entanto, a amostra de doentes idosos com DM nas UC da RNCCI era mais velha, sendo 

maioritariamente constituída por indivíduos viúvos, a viver sozinhos. Por outro lado, estes 

doentes diabéticos internados apresentavam ainda mais défice cognitivo (52,5% vs. 22,3%) 

e dependência nas AVD, bem como níveis de depressão e ansiedade mais baixos em 

comparação com a amostra de idosos com DM em regime de ambulatório. 

Neste sentido, o fato de o segundo estudo incluir doentes mais idosos e com mais défice 

cognitivo, poderá estar na base de uma sub-avaliação da ansiedade e da depressão, uma 

vez que foi aplicada uma escala de auto-relato (HADS). Embora esta escala possa facilitar 

a comparabilidade com outros estudos nacionais e internacionais, em contextos 

semelhantes, limita a interpretação dos resultados, dado não ser específica para a 
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população idosa, sobretudo quando existem situações de demência. Tal foi, de resto, 

corroborado pela dificuldade encontrada na aplicação da escala, nomeadamente na 

compreensão e resposta aos diferentes itens.   

Deste modo, os resultados deverão ser interpretados de forma cautelosa, apontando-se 

que futuramente os estudos nestas populações devam recorrer a escalas mais específicas, 

como a Geriatric Depression Scale (Yesavage, Brink, Rose, et al., 1983; Barreto, 

Leuschner, Santos, & Sobral, 2008; Simões & Firmino, 2013), a Cornell Scale for 

Depression in Dementia (Alexopoulos, Abrams, Young, & Shamoian, 1988; Vieira, Lopes, 

& Vieira, 2008) e o General Anxiety Inventory (Pachana, Byrne, Siddle, Koloski, Harley, & 

Arnold, 2007; Ribeiro, Paúl, Simões, & Firmino, 2011). 

Considerando que os achados desta investigação corroboram a importância dos aspetos 

psicológicos dos idosos diabéticos na adesão terapêutica, nomeadamente a depressão e 

a ansiedade, remetem igualmente para a importância da deteção precoce dos mesmos e, 

por conseguinte, para a necessidade da sua prevenção e tratamento adequado. 

Adicionalmente, demonstram a relevância da identificação de outros fatores, entre os quais 

as limitações decorrentes dos défices cognitivos, uma vez que estes podem igualmente 

interferir na adesão às intervenções terapêuticas. Estes resultados poderão, assim, 

contribuir para uma melhor gestão da doença, evitando as complicações a ela associadas.  

Por outro lado, o conhecimento das diferenças entre idosos diabéticos e não diabéticos 

permitirá a identificação das especificidades destes doentes, contribuindo para a definição 

e elaboração de planos terapêuticos específicos para estes idosos. Assim, destes estudos 

poderão ser retiradas implicações clínicas, nomeadamente no que respeita à organização 

de serviços de saúde em adaptação aos idosos, em particular com a adequação dos 

cuidados centrados no doente e indo ao encontro das suas necessidades, capacidades e 

vontades, envolvendo-os e às respetivas famílias/cuidadores, nas decisões terapêuticas. 

Neste sentido, a realização de intervenções de tipo psicoeducativo poderá constituir um 

fator importante na motivação e empenho de todos estes atores na definição de estratégias 

mais eficientes para a gestão da DM.  

Dada a escassez de estudos realizados com amostras de idosos diabéticos e em particular 

em contextos específicos, como as Unidades de Convalescença, o presente trabalho 

pretendeu contribuir para o conhecimento e aprofundamento das características 

sociodemográficas, psicossociais e clínicas destes idosos com DM, assim como evidenciar 

as diferenças entres estes e os idosos sem DM.  

No entanto, para avançar no conhecimento desta área, será importante a condução de 

mais estudos com inclusão de outros fatores que poderão estar associados à não adesão 

terapêutica, bem como a realização de estudos longitudinais que poderão esclarecer o 
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efeito do tratamento da ansiedade e da depressão, na adesão à terapêutica destes doentes 

idosos com DM.  

Similarmente, a prossecução de estudos em mais unidades e de diferentes tipologias 

(como ex. Unidades de Média Duração e Reabilitação ou Unidades de Longa Duração e 

Manutenção), recrutando amostras com um maior número de doentes, permitirá um melhor 

conhecimento das necessidades do idoso diabético nestes contextos particulares. A 

realização de estudos longitudinais pode ainda, nestes diferentes contextos, possibilitar a 

avaliação da evolução clínica destes doentes, contribuindo para uma melhor adequação 

das orientações terapêuticas a esta realidade. 
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