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RESUMO 

 

O envelhecimento é uma passagem natural, que geralmente está associado a uma série 

de condições físicas e/ou psíquicas vulneráveis ao surgimento de doenças crônicas. Dentre as 

principais doenças crônicas que acometem os idosos, destaca-se Diabetes Mellitus (DM) e 

demências como a Doença de Alzheimer (DA). A DA atingiu cerca de 46,8 milhões de pessoas 

no mundo em 2015, as pesquisas indicam que esse número dobrará a cada 20 anos, alcançando 

74 milhões em 2030 e 131 milhões em 2050. As terapias moleculares envolvidas na 

sobrevivência dos neurônios passaram por avanços significativos, estudos provaram que a 

insulina, sob condições fisiológicas normais, transmite o sinal intracelular para a integridade 

das funções neuronais, mantendo o bom funcionamento do hipocampo. Dessa forma, quando a 

sinalização da insulina é deficiente, que é o caso da DM2, ocorre a morte de neurônios, 

dificultando o funcionamento sináptico. Nesse sentido, o objetivo principal do estudo é avaliar 

o risco de DA dos pacientes idosos, com diagnóstico de DM tipo 2 na cidade de Mossoró RN. 

Constitui-se de estudo de coorte retrospectivo. A pesquisa tem natureza exploratória, 

observacional e analítica, que se configura como um tipo de estudo quantitativo. A população 

constituiu-se por maiores de 60 anos cadastrados nas equipes de saúde da família na zona 

urbana de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 2. 

A pesquisa foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde, UBS, da zona urbana de Mossoró que 

tenham equipes de Estratégia de saúde da família instaladas. Optou-se por trabalhar com 25% 

das UBS de cada zona, para melhor proporcionalidade da amostra. A escolha das UBS se deu 

através da realização de sorteio. Os critérios de inclusão da pesquisa foram: possuir idade igual 

ou superior a 60 anos; ter sido diagnostico com Diabetes Melittus tipo 2 há um pelo menos 1 

ano; ter condições físicas e psíquicas para responder as perguntas ou um familiar e/ou 

responsável que pudesse responder o questionário epidemiológico e clínico proposto pela 

pesquisa. Dois instrumentos foram utilizados para a coleta de dados. Sendo o primeiro, uma 

ficha na qual constou perguntas referentes ao perfil epidemiológico e clínico, como: data de 

nascimento, sexo, escolaridade, profissão, data do diagnóstico da DM tipo 2 e resultado da 

última glicemia de jejum; e o Clinical Dementia Rating – CDR (escala de avaliação clínica da 

demência), que se caracteriza como um critério global para avaliar a gravidade das demências, 

em especial a DA. Aplicando do teste Qui-Quadrado (X2), para um nível de significância de 

5%, temos evidências de diferença estatística entre a classificação do CDR com a faixa etária, 



 
 

uso do medicamento Glibenclamida, tabagismo, antecedente familiar de saúde mental e renda 

familiar. As maiores faixas etárias, quem usa Glibenclamida, os tabagistas, antecedente familiar 

com transtornos psíquicos e as menores rendas familiares apresentaram maior classificação de 

demência. Quando realizado o cruzamento estatístico dos dados, foram encontradas 

importantes informações, em que as maiores faixas etárias dos pacientes com algum grau de 

demência são pacientes que usam Glibenclamida 5mg. Assim, constitui-se como um dado 

relevante, tendo em vista que apesar da maioria dos entrevistados fazerem uso do Metformina, 

o glibenclamida teve destaque quando referido a demência. Além disso Foi observado que o 

CDR por mais que não tenha interferência direta na maioria dos índices glicêmicos neste estudo, 

é necessário a realização de novas pesquisas que permitam especialmente o estudo com serem 

humanos através de exames atuais, principalmente o Hba1c, uma vez que a pesquisa se limitou 

aos últimos exames realizados, mas em muitos casos, os idosos entrevistados não tinham 

exames recentes ou mesmo exames realizados, dificultando a comparação entre o risco de 

desenvolver o Alzheimer e o DM2. Além disso, poucos idosos realizavam suas consultas 

periódicas, especialmente na UBS de referência, não tendo participação efetiva no programa de 

HIPERDIA, como deve ser feito de acordo com o ministério da Saúde. Porém foi um estudo de 

permitiu comparar a questão epidemiológica, com os exames clínicos e demência, bem como 

atentar área o uso de medicações, raça, escolaridade, exames dentre outros fatores de suma 

importância no cuidado e controle da saúde. 

 

 

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Doença de Alzheimer; Diabetes Mellitus; Demência; 

Promoção da Saúde.



ABSTRACT 

 

Aging is a natural passage, which is usually associated with a series of physical and / or 

psychic conditions that are vulnerable to the onset of chronic diseases. Among the main chronic 

diseases that affect the elderly, we highlight Diabetes Mellitus (DM) and dementias such as 

Alzheimer's Disease (AD). AD reached around 46.8 million people worldwide in 2015, research 

indicates that this number will double every 20 years, reaching 74 million in 2030 and 131 

million in 2050. The molecular therapies involved in the survival of neurons have undergone 

advances Significant studies have shown that insulin, under normal physiological conditions, 

transmits the intracellular signal to the integrity of neuronal functions, maintaining the proper 

functioning of the hippocampus. Thus, when insulin signaling is deficient, which is the case of 

DM2, neurons die, hindering synaptic functioning. In this sense, the main objective of the study 

is to assess the risk of AD of elderly patients, diagnosed with type 2 DM in the city of Mossoró 

RN. It is a retrospective cohort study. The research has an exploratory, observational and 

analytical nature, which is configured as a type of quantitative study. The population consisted 

of people over 60 years old registered with family health teams in the urban area of Mossoró, 

Rio Grande do Norte, Brazil, diagnosed with Type 2 Diabetes Mellitus. The research was 

carried out in the Basic Health Units, UBS, of urban area of Mossoró with family health strategy 

teams installed. It was decided to work with 25% of the UBS in each zone, for better 

proportionality of the sample. The choice of UBS was made by means of a draw. The research 

inclusion criteria were: being 60 years old or older; having been diagnosed with Type 2 Diabetes 

Melittus at least 1 year ago; having physical and psychological conditions to answer the 

questions or a family member and / or guardian who could answer the epidemiological and 

clinical questionnaire proposed by the research. Two instruments were used for data collection. 

The first being a form containing questions regarding the epidemiological and clinical profile, 

such as: date of birth, sex, education, profession, date of diagnosis of type 2 DM and result of 

the last fasting blood glucose; and the Clinical Dementia Rating - CDR (clinical dementia rating 

scale), which is characterized as a global criterion for assessing the severity of dementias, 

especially AD. Using the Chi-Square test (X2), for a significance level of 5%, we have evidence 

of statistical difference between the classification of the CDR with the age group, use of the 

drug Glibenclamide, smoking, family history of mental health and family income. The largest 

age groups, those who use Glibenclamide, smokers, a family history of psychiatric disorders 

and the lowest family income showed a higher classification of dementia. When statistical data 

were crossed, important information was found, in which the largest age groups of patients with 



 
 

some degree of dementia are patients using Glibenclamide 5mg. Thus, it constitutes a relevant 

data, considering that despite the majority of respondents using Metformin, glibenclamide was 

highlighted when referring to dementia. In addition, it was observed that the CDR, although it 

does not have direct interference in most of the glycemic indexes in this study, it is necessary 

to carry out new research that especially allows the study with humans through current exams, 

mainly Hba1c, since the research was limited to the last tests performed, but in many cases, the 

elderly interviewed did not have recent tests or even tests performed, making it difficult to 

compare the risk of developing Alzheimer's and DM2. In addition, few elderly people held their 

periodic consultations, especially at the reference BHU, having no effective participation in the 

HYPERDIA program, as should be done according to the Ministry of Health. However, it was 

a study that allowed comparing the epidemiological issue with the clinical examinations and 

dementia, as well as paying attention to the use of medications, race, education, examinations, 

among other factors of paramount importance in health care and control. 

 

Keyword: Elderly Health; Alzheimer's disease; Diabetes mellitus; Insanity; Health promotion. 
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1. INTRODUÇÃO  

A população mundial tem enfrentado um processo de transição em sua estrutura etária, 

o qual resulta em uma população com o perfil demográfico mais envelhecido. Estima-se que 

em 2050 o número de pessoas com mais de 60 anos ultrapassará o de menores de 15 anos 

(BRASIL, 2013). Diante desta realidade, é sabido que o envelhecimento é uma passagem 

natural, que geralmente está associado a uma série de condições físicas e/ou psíquicas 

vulneráveis ao surgimento de doenças crônicas (ILHA et al, 2016).  

Dentre as principais doenças crônicas que acometem os idosos, destaca-se Diabetes 

Mellitus (DM) que, atualmente, atinge a população mundial na ordem de 387 milhões de 

pessoas e que, estima-se, alcance 471 milhões em 2035. Nos idosos a forma mais comum é 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que corresponde a 90-95% dos casos de diabetes diagnosticados. 

Mais da metade dos casos de DM2 poderiam ser evitados com o controle de peso, diminuição 

do sedentarismo e alimentação adequada (AMORIM; BURGOS; CABRAL, 2017). 

(AMORIM; BURGOS; CABRAL, 2017).  

 DM2 caracteriza-se pelo alto desequilíbrio metabólico que pode levar ao aumento da 

atividade do sistema imunológico e, consequentemente, a elevação dos níveis de secreção de 

citocinas pró-inflamatórias, o que provoca uma neuroinflamação cerebral, que também é uma 

característica fisiopatológica típica da Doença de Alzheimer (DA). Assim, alguns estudos 

comprovam que, além da inflamação, âmbos compartilham outras disfunções, como a 

sinalização de insulina defeituosa, a resistência à insulina, a redução do volume do hipocampo 

observado em ressonâncias magnéticas e o declínio cognitivo acelerado (NAZARETH, 2017).  

 De início, DM2 é assintomático, o que causa o retardo do diagnóstico e, portanto, do 

tratamento, aumentando as complicações crônicas, dentre as quais está a deficiência do 

crescimento neural, que se encaixa entre as principais causas da demência (BRINATI et al, 

2017). O controle do DM deve ser voltado para os fatores de risco modificáveis, tais como 

obesidade e sedentarismo, o ritmo de vida seguido pela população contemporânea é altamente 

vulnerável a esses pontos, o que tem contribuído para uma incidência elevada da doença. Por 

se tratar de uma enfermidade crônica, os pacientes devem receber acompanhamento médico 

durante toda a vida (FLOR; CAMPOS, 2017). 

 Entre algumas doenças crônicas que mais acometem os idosos estão relacionados a  

demecia. A demência, além de comprometer os domínios cognitivo e funcional, causa prejuízos 
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ao nível da comunicação e interação, que se configuram como obstáculos à autoexpressão e à 

inclusão social, suscetíveis de agravar e acelerar a trajetória de declínio e, por isso, incitar a 

institucionalização precoce (ALBUQUERQUE, ESTEVES & CEREJEIRA, 2016; 

WOODWARD, 2013). Estima-se que as demências de causa degenerativa correspondam a 80% 

dos quadros mais habituais na prática clínica, sendo a DA representa entre 60-70%, a demência 

por Corpos de Lewy (DCLewy), entre 15-25%, e a demência frontotemporal (DFT) com 15 a 

22% (CÂMARA, 2018). 

À vista disso, a DA consiste em uma síndrome cerebral degenerativa, marcada pela 

destruição irreversível de certos neurônios, de etiologia desconhecida e que promove mudanças 

biológicas e sociais na vida dos indivíduos e de seus familiares. Apesar de acometer também 

pessoas jovens, possui maior incidência em maiores de 60 anos. Suas consequências são 

progressivas, iniciam de forma silenciosa e atingem níveis calamitosos de esquecimento, de 

modo que o paciente se torne totalmente dependente (MARINS; HANSEL; SILVA, 2016). 

A DA atingiu cerca de 46,8 milhões de pessoas no mundo em 2015, as pesquisas indicam 

que esse número dobrará a cada 20 anos, alcançando 74 milhões em 2030 e 131 milhões em 

2050. Os investimentos direcionados para tratar as formas de demência são exorbitantes, em 

razão das dúvidas não respondidas pelos cientistas, que impedem uma cura efetiva. Todavia, as 

terapias moleculares envolvidas na sobrevivência dos neurônios passaram por avanços 

significativos, estudos provaram que a insulina, sob condições fisiológicas normais, transmite 

o sinal intracelular para a integridade das funções neuronais, mantendo o bom funcionamento 

do hipocampo. Dessa forma, quando a sinalização da insulina é deficiente, que é o caso da 

DM2, ocorre a morte de neurônios, dificultando o funcionamento sináptico (KUGA et al, 2017). 

Em contrapartida, Matioli (2016) afirma que ainda que não há um consenso a respeito 

dos efeitos da DM2 sobre o desenvolvimento de alterações neuropatológicas da DA. Alguns 

testes observacionais aplicados em encéfalos de pacientes com DM2, considerando suas 

características funcionais, constataram que as alterações no reconhecimento da insulina 

contribuem para outras demências constituídas de mecanismos fisiopatológicos diferentes da 

DA. 

O DM2 representa aproximadamente 90 a 95% dos casos diagnosticados, tratando-se de 

uma alteração metabólica de etiologia múltipla caracterizada por hiperglicemia crônica, com 

distúrbios no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras, em virtude de uma defeituosa 

secreção e/ou ação da insulina nos tecidos-alvos. O diagnóstico baseia-se nos valores da 
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glicemia plasmática de jejum (8 horas) ou após uma ingestão acentuada de glicose por via oral, 

ou ainda pelo nível de hemoglobina glicada (HbA1C) (SANTOS et al, 2016). 

No Brasil, indivíduos com Diabetes são acompanhados, na Rede Pública, através do 

HIPERDIA, um programa do Ministério da Saúde destinado ao atendimento de pacientes com 

hipertensão e diabetes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) desde 2002, principalmente a 

partir da Estratégia Saúde da Família, buscando a efetivação, integralidade e promoção da 

saúde. As estratégias utilizadas são embasadas nos princípios da Saúde da Família, cujo 

processo prevê a formação de um elo com os usuários, a fim de melhorar as diretrizes de 

prevenção, diagnóstico, tratamento e promoção da saúde, adequando-as com os contextos 

sociais e culturais de cada paciente cadastrado (LIMA; GAIA; FERREIRA, 2012). 

A atuação dos profissionais de saúde no HIPERDIA consiste em organizar campanhas 

e/ou palestras educativas, utilizando a educação em saúde permanente a qual é constituída por 

saberes e práticas voltadas para a prevenção e promoção da saúde, de forma que a integralidade 

entre a equipe e a população seja sinônimo de permutação de conhecimentos e experiências, 

facilitando a compreensão do processo saúde/doença e possibilitando a detecção dos sintomas 

precoces e a diminuição dos fatores de risco; além do diagnóstico eficaz e consultas frequentes 

que garantam o acompanhamento do quadro do paciente, evitando agravos e mais do a que 

prevenção, a efetividade do vínculo entre usuário e profissional para melhoria da qualidade de 

vida  (FILHA; NOGUEIRA; VIANA, 2011). 
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2. PROBLEMA 

O Diabetes Mellitus tipo 2 e a Doença de Alzheimer são agravos que acometem grande 

parte da população, principalmente as pessoas com idade mais avançada. As disfunções 

características do DM como fator de risco para acometimento das funções cognitivas dos 

indivíduos representam uma lacuna latente no âmbito científico, visto que os estudos acerca 

desse tema assumem posições dicotômicas.  

A partir disso, surge o questionamento: dentre os pacientes diagnosticados com DM2, 

atendidos pelo programa HIPERDIA, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil, qual 

o risco de desenvolver a doença de Alzheimer? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o risco de DA dos pacientes idosos, com diagnóstico de DM tipo 2 no município de 

Mossoró RN. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar o grau do risco de DA em pacientes com DM2 acompanhados pelo HIPERDIA; 

- Identificar a prevalência dos casos de DA em pacientes com DM2 acompanhados pelo 

HIPERDIA; 

- Conhecer o perfil epidemiológico e clínico dos idosos diabéticos atendidos no HIPERDIA 

identificados com a DA; 

- Comparar as variáveis encontradas nos pacientes com DM tipo 2 e o surgimento da DA, 

através da aplicação do instrumento universal de avaliação clínica da demência.  

 

 

 

 

 

 

  



18  

  

4. HIPÓTESE 

- Acredita-se que a maioria dos pacientes diagnosticados com DM2 apresentarão 

indícios de demência, uma vez que as complicações do Diabetes propiciam a degradação dos 

neurônios, bem como o desenvolvimento de inflamações severas que prejudicam as sinapses, 

que são essenciais para o processamento de informações.  

- Alguns pacientes não realizam os exames como preconizados, o que acarreta na 

descontinuidade do tratamento adequado. 

 - Acredita-se que o perfil epidemiológico será um critério complementar para a 

avaliação acerca do comprometimento das disfunções neurológicas, visto que diversos fatores 

podem influenciar no controle do DM2, dentre eles: as condições financeiras precárias, pois 

uma pessoa com a renda baixa terá dificuldades para seguir assiduamente o tratamento do DM2; 

a baixa escolaridade. 

- Indivíduos bem instruídos compreendem melhor o processo saúde/doença e, 

consequentemente, seguem os cuidados indicados e o tempo de diagnóstico de DM2. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL E NO MUNDO: SUAS 

INTERFACES NO PROCESSO SAÚDE E DOENÇA. 

 

O Envelhecimento do ponto de vista biológico está relacionado com o acúmulo gradual 

de mudanças e variedades de danos moleculares e celulares. Com o passar do tempo, esses 

danos acarretam a redução das reservas fisiológicas, maior risco de incidência de doenças e 

declínio das capacidades individuais, sejam físicos, cognitivos e/ou sociais. No entanto, essas 

modificações não são lineares e também não acontecem a partir da mesma idade para todos os 

indivíduos, existindo diferentes fatores e aspectos que devem ser avaliados de modo singular 

para cada um (WHO, 2015).  

É um processo amplo que está acoplado a uma diversidade de alterações no corpo do 

indivíduo, desde as mudanças celulares, até o modo como cada um lida com os novos 

acontecimentos decorrentes dessa nova fase. 

A população Mundial vem passando por um processo gradativo de envelhecimento de 

sua estrutura etária, em função da queda da fecundidade e da mortalidade. A população de 

idosos no mundo alcançou 770 milhões em 2010, cerca de 11% da população mundial. Esta 

população deve chegar a 1 bilhão em 2020 (aproximadamente 13% da população mundial) e 

20% desse contingente residirá em países em desenvolvimento (U.S. CENSUS BUREAU, 

2010) (REIS; NORONHA; WAJNMAN, 2016). 

 Um indivíduo idoso é aquele que apresenta idade igual ou superior a 65 anos em países 

desenvolvidos e 60 anos em países em desenvolvimento, nesse sentido, para esse estudo será 

considerado 60 anos, que é o mesmo utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e 

pela lei brasileira e pela lei 10.714 de 1º de outubro de 2003 (BRASIL, 2003). 

A maioria dos países vem passando ou já passaram por um período de transição 

demográfica em que se passa de uma situação de altos níveis de mortalidade e fecundidade para 

uma situação em que estes níveis se encontram significativamente reduzidos. O envelhecimento 

populacional é uma consequência direta da redução proporcional de jovens conjugada com a 

extensão da expectativa de vida ocasionada por estas transformações demográficas (SAAD, 

2016). 
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No Brasil, esse processo vem acontecendo de forma rápida, mas nem as cidades, nem o 

Sistema de Saúde conseguiram se adaptar, de modo a proporcionar qualidade de vida ou atender 

a população idosa. As mudanças sociais, econômicas e culturais, bem como os avanços médico-

sanitários, determinaram a queda da mortalidade em geral e o aumento da expectativa de vida 

da população, contudo, uma proporção cada vez maior dessa população alcança idade mais 

avançada, aumentando as chances do desenvolvimento de doenças crônicas, podendo algumas 

delas deixar sequelas que impõem limitações às funções do indivíduo, acarretando anos de 

utilização recorrente dos serviços de saúde (ALVEZ et al, 2016).  

Nesse sentido, ao considerar que uma das consequências desse processo de 

envelhecimento é o crescimento na morbimortalidade por doenças crônicas e não 

transmissíveis, é importante que as políticas públicas adotem estratégias diferenciadas e ações 

regionais específicas, com base nos dados epidemiológicos e demográficos de cada unidade da 

federação, que permitam, por exemplo, verificar a associação entre dados de mortalidade e 

indicadores socioeconômicos (ALVEZ et al, 2016). 

Essa mudança e suas consequências para os sistemas de saúde, de seguridade e também 

para as cidades têm sido estudadas e discutidas nos mais diversos países, que buscam antecipar 

os seus efeitos, entender melhor esse processo de modo a planejar o futuro e a forma de como 

lidar com esse fato (LEE et al, 2015).  

O envelhecimento de uma população acarreta uma série de implicações que 

comprometem diferentes esferas de sua organização social, econômica e política. Na esfera 

econômica terá um impacto acerca do crescimento econômico, seja sobre a poupança, 

investimento ou consumo, sobre o mercado de trabalho, as transferências intergeracionais e os 

sistemas de aposentadorias e pensões. Na esfera social, o envelhecimento populacional afeta 

principalmente a composição familiar, os arranjos domiciliares e as relações intergeracionais; 

e na arena política, uma população progressivamente envelhecida pode influenciar os padrões 

de votação e de representação política (SAAD, 2016).  

A população idosa é constituída por uma heterogeneidade que requer atenção, no que 

tange ao ritmo de vida, apoio familiar e condições sociais. Nesse sentido, apesar do advento da 

medicina e da prevenção precoce de doenças, é necessária uma visão ampliada que alcance as 

particularidades e fragilidades de cada um, as quais são acentuadas com o progresso da idade 

(SILVA; DAL PRÁ, 2014). 
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A promoção da saúde visa assegurar a igualdade de oportunidades e proporcionar os 

meios para que indivíduos e comunidades tenham oportunidade de identificar e controlar os 

fatores determinantes da sua saúde. Entre seus principais campos estão ambientes favoráveis a 

escolhas mais saudáveis, acesso à informação e educação em saúde, desenvolvimento de 

habilidades para uma vida saudável, bem como a reorganização dos serviços de saúde, em busca 

da efetivação do cuidado integralizado ao usuário (OMS, 1986).  

A Promoção da Saúde ainda coloca a saúde na agenda de prioridades dos políticos e 

dirigentes em todos os níveis e setores, chamando-lhes a atenção para as implicações que suas 

tomadas de decisões podem acarretar no campo da saúde e a aceitarem suas responsabilidades 

políticas com a saúde (OMS, 1986). Daí a importância de conhecer o perfil epidemiológico e 

socioeconômico desta população, desde suas características biológicas até seus 

comportamentos sociais. Sendo a determinação social imprescindível para a melhoria da 

assistência no que for concernente a qualidade de vida do indivíduo. 

O aumento do número de idosos em todo o mundo também vem acoplado da mudança 

no perfil de doenças mais frequentes, havendo assim o predomínio das doenças crônicas não 

transmissíveis. Dentre as principais doenças crônicas que acometem os idosos, destaca-se a 

Doenças cardiovasculares, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), 

doenças respiratórias e doenças metabólicas e demências ou transtornos mentais. A respeito da 

DM, estatísticas apontam que 387 milhões de pessoas no mundo são acometidas e, restringindo-

se ao público da terceira idade, a forma mais comum é o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), que 

equivale a uma média de 90% dos casos diagnosticados (AMORIM; BURGOS; CABRAL, 

2017). 

 

5.2 UMA DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA, DIAGNÓSTICO, TIPOS E FATORES 

DE RISCO PARA O DIABETES MELLITUS.  

 

Diabetes mellitus (DM) é um problema importante e crescente de saúde para todo o 

mundo, que independe do grau de desenvolvimento de qualquer país. Em 2015, a Federação 

Internacional de Diabetes estimou que 8,8% da população mundial com 20 a 79 anos de idade 

(415 milhões de pessoas) viviam com diabetes. Essas tendências, o número de pessoas com 

diabetes ultrapassará a 642 milhões em 2040. Aproximadamente 75% dos casos são de países 

em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento dos casos de diabetes nas 

próximas décadas (IDF, 2015). 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que glicemia elevada é o terceiro fator, 

em importância, da causa de mortalidade prematura, superada apenas por pressão arterial 

aumentada e uso de tabaco (IDF, 2015). O diabetes mellitus incide de um distúrbio metabólico 

caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina 

ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo 

(BRASIL, 2018). 

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, poligênica, decorrente de 

destruição das células β pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de 

insulina. Estima-se que mais de 30 mil brasileiros sejam portadores de DM1 e que o Brasil 

ocupe o terceiro lugar em prevalência de DM1 no mundo, segundo a International Diabetes 

Federation (FID, 2015). 

Na história natural do DM, alterações fisiopatológicas estão presentes antes que os 

valores glicêmicos atinjam níveis supranormais. O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) corresponde 

de 90 a 95% de todos os casos de DM. Possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo 

componentes genético e ambiental. Geralmente, o DM2 acomete indivíduos a partir da quarta 

década de vida. Trata-se de doença poligênica, com forte herança familiar, ainda não 

completamente esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores 

ambientais. Dentre eles, hábitos dietéticos e inatividade física, que contribuem para a obesidade, 

destacam-se como os principais fatores de risco (BRASIL, 2018).  

O desenvolvimento e a perpetuação da hiperglicemia ocorrem concomitantemente com 

hiperglucagonemia, resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, aumento da produção 

hepática de glicose, disfunção incretínica, aumento de lipólise e consequente aumento de ácidos 

graxos livres circulantes, aumento da reabsorção renal de glicose e graus variados de deficiência 

na síntese e na secreção de insulina pela célula β pancreática. Sua fisiopatologia, diferentemente 

dos marcadores presentes no DM1, não apresenta indicador específico da doença. Em pelo 

menos 80 a 90% dos casos, associa-se ao excesso de peso e a outros componentes da síndrome 

metabólica (BRASIL, 2013) (BRASIL, 2018) (Calixto, 2012). 

O termo “tipo 2” é usado para designar uma deficiência relativa de insulina, isto é, há 

um estado de resistência à ação da insulina, associado a um defeito na sua secreção, o qual é 

menos intenso do que o observado no diabetes tipo 1. Após o diagnóstico, o DM tipo 2 pode 

evoluir por muitos anos antes de requerer insulina para controle. Seu uso, nesses casos, não visa 

evitar a cetoacidose (acontece quando a glicemia no sangue do paciente diabético encontra-se 
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muito alta), mas alcançar o controle do quadro hiperglicêmico. A cetoacidose nesses casos é 

rara e, quando presente, em geral é ocasionada por infecção ou estresse muito grave. A 

hiperglicemia desenvolve-se lentamente, permanecendo assintomática por vários anos 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2011). 

A Resistência à Insulina (RI) procede de mudanças intracelulares que estão relacionadas 

com vários mecanismos, como a adiposidade visceral e central, pela liberação de citocinas e 

estresse oxidativo, correlacionam-se principalmente por um fator etiológico em comum, a 

obesidade. Induzindo o aumento de ácidos graxos livres circulantes, que competem com a 

glicose, diminuindo sua captação pelos tecidos insulino-dependentes, como o adiposo e o 

muscular, pelo transportador de glicose GLUT-4 (PEREIRA; FRIZZO, 2018).  

Com esse quadro patológico, ocorre o aumento da secreção de insulina, com redução da 

captação de glicose. Também há maior produção de Acetilcoenzima A (acetil-CoA), resultante 

da beta-oxidação dos ácidos graxos (NAPDH) (DONATH; SHOELSON, 2011). 

Consequentemente, devido a maior oxidação de ácidos graxos, existe a inibição do complexo 

da piruvatodesidrogenase e do ciclo de Krebs, com consequente acúmulo de citrato, o qual inibe 

a fosfrutoquinase-1, envolvida na via glicolítica, ocasionando um acúmulo de glicose-6-fosfato-

desidrogenase (G6PD). Dessa forma, há a inibição enzimática que causa a redução da captação 

da glicose e o emprego desta pelas células, que passam a aumentar o metabolismo lipídico 

(STOLAR, 2010) (PEREIRA; FRIZZO, 2018).  

Aliado ao crescimento dos níveis de glicose há maior secreção de insulina, na tentativa 

de elevar o transporte de glicose, pelo GLUT-4, para o tecido muscular e adiposo. Contudo, 

nessa situação, a insulina não se liga ao seu receptor (IR), que possui atividade tirosina-quinase, 

que são proteínas responsáveis pela fosforilação de substratos protéicos. Com isso a sinalização 

para promover a autofosforilação do IR e, posteriormente, a fosforilação de resíduos de tirosina 

em substrato proteicos, como o IRS-1 e IRS-2, não ocorre. Logo, não ocorre a captação de 

glicose, pela translocação do GLUT-4, para tecidos insulino-dependente. A resistência à 

insulina acarreta no estado de hiperinsulinemia compensatória, com redução de sua captação 

hepática e eficácia em controlar os níveis de glicose. Com a progressão desse quadro, por anos 

ou meses, ocorre a exaustão da célula beta, provocando danos irreversíveis, devido a exposição 

a longo prazoda hiperglicemia (ATKSINSON et al., 2013). 
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Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do Diabetes Mellitus são história 

familiar da doença, sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada e idade avançada, sendo, 

geralmente, diagnosticado após os 40 anos de idade (FIGUEIREDO et al, 2017). 

As categorias de tolerância à glicose têm sido definidas com base nos seguintes exames 

de Glicemia em jejum, que deve ser coletada em sangue periférico após jejum calórico de no 

mínimo 8 horas: TOTG, coletado previamente à ingestão de 75 g de glicose dissolvida em água, 

coleta-se uma amostra de sangue em jejum para determinação da glicemia; coleta-se outra, 

então, após 2 horas da sobrecarga oral que permite avaliação da glicemia após sobrecarga, que 

pode ser a única alteração detectável no início do DM, refletindo a perda de primeira fase da 

secreção de insulina; e a Hemoglobina glicada (HbA1c) que oferece vantagens ao refletir níveis 

glicêmicos dos últimos 3 a 4 meses e ao sofrer menor variabilidade dia a dia e independe do 

estado de jejum para sua determinação (SBD, 2017). 

A glicemia tem sido empregada por muitas décadas como critério de definição para DM. 

Na prática clínica e laboratorial, os principais desafios quanto à precisão da dosagem de glicose 

são os erros pré-analíticos que acontecem principalmente à sua metabolização no tubo de coleta. 

Dessa forma, tanto o tipo de tubo utilizado como o processamento da amostra até a sua análise 

podem influenciar os níveis de glicose mensurados. Já a HbA1c era empregada até a década 

passada apenas no seguimento de pacientes com DM, pois é o melhor parâmetro preditor de 

complicações crônicas. A HbA1c é a dosada em sangue total, sendo coletada em tubo com 

anticoagulante EDTA (tampa roxa) e apresenta estabilidade consideravelmente maior do que a 

glicemia. Esse aspecto, inclusive, é apontado como uma das grandes vantagens de sua utilização 

no diagnóstico de DM. O jejum não é necessário e a amostra pode ser coletada em qualquer 

horário do dia. Apresenta baixa variabilidade biológica individual e não é afetada por estresse 

agudo, sendo a melhor opção para a realização diagnóstica da DM (BRASIL, 2018). 

Como resultado de uma combinação de fatores, o que inclui baixo desempenho dos 

sistemas de saúde, pouca conscientização sobre doenças como o diabetes entre a população 

geral e os próprios profissionais de saúde e início insidioso dos sintomas ou progressão do 

diabetes tipo 2, essa condição pode permanecer não detectada por vários anos, oportunizando o 

desenvolvimento de suas complicações, entre elas são observados sinais de demência, 

especialmente na população idosa (BEAGLEY et al, 2014). 
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5.3 DEMÊNCIA E DOENÇA DE ALZHEIMER: SUA FISIOPATOLOGIA NA 

POPULAÇÃO IDOSA 

 

A demência acomete cerca de 35 milhões de pessoas e no ano de 2030 poderá vir a 

atingir em torno de 65 milhões de idosos por ano (PRINCE et al, 2013). A Doença de Alzheimer 

(DA) é a causa mais frequente de demência entre os idosos em todo o mundo, trazendo inúmeras 

limitações impostas pelos seus sinais e sintomas manifestados, além da progressão de seu 

estágio (PEREIRA; FRIZZO, 2018). 

A Doença de Alzheimer (DA) consiste em uma síndrome cerebral degenerativa, 

marcada pela destruição irreversível de certos neurônios, de etiologia desconhecida e que 

promove mudanças biológicas e sociais na vida dos indivíduos e de seus familiares. Apesar de 

acometer também pessoas jovens, possui maior incidência em maiores de 60 anos. Suas 

consequências são progressivas, iniciam de forma silenciosa e atingem níveis calamitosos de 

esquecimento, de modo que o paciente se torne totalmente dependente (MARINS; HANSEL; 

SILVA, 2016). 

A DA foi descrita pela primeira vez em 1907 pelo médico alemão, Alois Alzheimer, é 

uma doença neurodegenerativa progressiva causada pela desordem caracterizado por placas β-

amilóides e emaranhados de proteínas tau hiperfosforiladas, além de disfunção colinérgica. 

Existe uma forma esporádica da doença e sobrevida média é de aproximadamente oito anos. A 

sintomatologia típica da DA é grave com comprometimento progressivo da função cognitiva, 

que inclui também perda de memória e problemas de linguagem como disfunção não cognitiva 

frequentemente por distúrbios comportamentais como agitação, agressividade e depressão 

(NAZARETH, 2017). 

A DA atingiu cerca de 46,8 milhões de pessoas no mundo em 2015, as pesquisas indicam 

que esse número dobrará a cada 20 anos, alcançando 74 milhões em 2030 e 131 milhões em 

2050 (KUGA et al, 2017). Na DA poderá haver comprometimento dos indivíduos não idosos, 

sendo classificada em duas formas de apresentação que são a forma esporádica (a mais 

prevalente e que acomete principalmente os idosos) e a forma familiar, mais comum em 

indivíduos não idosos, relacionada à herança genética com mutações já reconhecidas nos genes 

da proteína precursora de amiloide (PPA), da pré-senilina1 (PS-1) e pré-senilina 2 (PS-2) 

(MATIOLI, 2016). 
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A DA ainda não tem uma fisiopatologia totalmente esclarecida, no entanto, a teoria da 

cascata de amiloide tem sido a mais aceita. De acordo com essa teoria, a clivagem anômala da 

PPA, por meio das enzimas β e γ secretases, resultam na produção de peptídeos beta-amiloide 

(βA), principalmente de oligômeros solúveis do peptídeo βA de 42 aminoácidos (HOOPER et 

al, 2008). Na DA ocorre progressivo desenvolvimento de agregados fibrilares de βA que se 

depositam e formam as placas senis (PS) e neuríticas (PN) no interstício e há formação de 

emaranhados neurofibrilares (ENF) compostos de proteína Tau hiperfosforilada agregadas nos 

microtúbulos dos neurônios (PERL, 2010; DE LA MONTE et al., 2012; MATIOLI, 2016).   

Em casos típicos de DA, a deposição de βA precede os ENF com origem aparente nos 

lobos frontal e temporal, hipocampo e no sistema límbico. Menos frequentemente, a doença 

parece emergir de outras regiões do cérebro neocórtex (parietal e occipital), com preservação 

relativa do hipocampo. Os ENF iniciam-se nos lobos temporais mediais e hipocampo e, 

progressivamente, espalham-se para outras áreas do neocórtex. Acontece ruptura da função 

sináptica e do citoesqueleto neuronal, atrofia cerebral e declínio cognitivo como consequências 

das alterações neuropatológicas da DA (PERL, 2010; DE LA MONTE et al, 2012; MASTERS 

et al, 2015). 

Associada à deposição amiloide, observa-se a formação de emaranhados neurofibrilares 

(ENF) compostos pela proteína tau anormalmente hiperfosforilada (JACK JR et al, 2013). A 

Tau é uma proteína associada aos microtúbulos, localizada predominantemente nos axônios dos 

neurônios e possui a função de estabilizar os microtúbulos durante a polimerização da tubulina 

(SCHOL, 2014). Quando hiperfosforilada, a proteína Tau torna-se propensa à agregação em 

fibrilas insolúveis e ENF, danificando a função neuronal pelo bloqueio de sinais elétricos. Além 

disso, acontece desestabilização e ruptura do citoesqueleto neuronal. A proteína Tau também 

pode ser liberada no espaço extracelular, desencadeando o processo em outras células neuronais 

(CAMPION ET AL, 2016). 

Outro provável mecanismo tem a ver com a disfunção mitocondrial. No 

envelhecimento, as funções mitocondriais diminuem até atingirem um limiar funcional, 

contribuindo para o desenvolvimento da DA na forma tardia (CAVALCANTI; 

ENGELHARDT, 2012). A placa Aβ contribui negativamente no funcionamento e na estrutura 

das mitocôndrias e a própria disfunção mitocondrial acarreta amiloidose (BENEVENTO, 

2011). O comprometimento da cadeia respiratória mitocondrial provoca o estresse oxidativo, 

acumulando espécies reativas de oxigênio (ROS), aumentando os níveis de óxido nítrico e 
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reduzindo a produção de ATP. O peptídeo Aβ interage com as proteínas mitocondriais, 

diminuindo a fosforilação oxidativa, aumentando a vulnerabilidade a outros componentes 

tóxicos, induzindo a mutações do DNA e alterando a homeostasia do cálcio, culminando com 

a apoptose e perturbação da dinâmica mitocondrial (TILLEMENT et al, 2011) (SANTOS et al, 

2017). 

Já a neuroinflamação é outro componente importante na fisiopatologia da DA, em que 

o Aβ é um potente ativador da micróglia e a exposição prolongada a ele e aos mediadores 

inflamatórios podendo ser responsáveis pelo comprometimento funcional persistente da 

micróglia percebido nas placas senis (HENEKA et al, 2015). Concomitante a isso, o processo 

neuroinflamatório crônico compromete as funções mitocondriais e acentua o processo de 

neurodegeneração. Esse comprometimento vascular é também observado na DA, caracterizado 

por hipoperfusão, que conduz à hipóxia e consequente disfunção metabólica. A deposição de 

Aβ nas túnicas média e adventícia de artérias causa micro hemorragias e hemorragias lobares, 

além de déficit cognitivo (SANTOS et al, 2017). 

 

5.4 ASSOCIAÇÕES POTENCIAIS ENTRE DIABETES MELLITUS TIPO 2 E DOENÇA DE 

ALZHEIMER 

 

A hiperglicemia e episódios hipoglicêmicos são importantes causas de declínio 

cognitivo em pacientes com diabetes. O déficit na memória de trabalho, nas funções executivas 

frontais, aprendizagem e habilidades do complexo psicomotor estão mais associadas ao alto 

nível de HbA1c, mas, alguns estudos não comprovam esta associação (MORABITO et al, 

2014).  A hiperglicemia induzida, ou, associada a alterações metabólicas e vasculares são 

conhecidas por afligirem o sistema nervoso central (SNC), aumentando os riscos de acidente 

vascular cerebral, convulsões induzidas pela hiperglicemia, encefalopatia diabética e 

comprometimento cognitivo (LOPES et al, 2018). 

Estas condições podem ser resultantes de alterações na homeostase energética do 

metabolismo cerebral, possivelmente através de mecanismos, como as alterações nos gradientes 

osmolares na hiperglicemia, regulação hormonal, utilização da glicose, estresse oxidativo e 

níveis de corpos cetônicos. O metabolismo desregulado da glicose tem o potencial de aumentar 

o estresse oxidativo e a formação de avançados produtos finais da glicação (AGEs) que 

posteriormente aumenta ativação da via inflamatória. A inflamação local iniciada pela ativação 

das micróglias e astrócitos reativos podem levar a degeneração neuronal. Assim, acredita-se 
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que a hiperglicemia e tolerância à glicose são as causas principais pelos quais a DM aumenta o 

risco de AD. Trabalhando sob o pressuposto de que o aumento da insulina em vez de glicose é 

responsável para a melhoria da memória (CRAFT et al, 2012; LOPES et al, 2018). 

Muitos autores também descrevem a associação entre a insulina e o Sistema Nervoso 

Central (SNC) e alterações cognitivas, como Pereira e Frizzo (2018) que detalham esses 

mecanismos. O SNC, assim como o tecido adiposo, muscular e hepático, também é 

insulinodependente (DUARTE; MOREIRA; OLIVEIRA, 2012). A insulina se liga aos seus 

receptores (IR) distribuídos ao longo do SNC, encontrados de acordo com o nível de 

estimulação sináptica do local, como no hipocampo. Sendo os receptores do fator de 

crescimento insulina-like (IGF-1) encontrados nessa região, nos neurônios. Este hormônio atua 

com IGF-1 como um fator protetor do SNC, auxiliando na regulação dos níveis da proteína tau, 

que compõem os NFTs na DA. Evidências embasadas em estudos científicos, descrevem que a 

aglomeração do Aβ, na DA, ocorre na forma de oligômeros os quais mostraram uma correlação 

positiva com indivíduos com diabetes, reforçando a relação entre DA e DM2 (PHAM et al., 

2014; BITEL et al., 2012).  

No DM2, a sinalização do TNF-α ativa a enzima serina quinase JNK (c-jun N-terminal 

quinase), atua sobre o substrato 1 do receptor de insulina (IRS-1), promovendo a sua 

fosforilação a qual o torna inativo, por conseguinte bloqueia a ação da insulina. Os oligômeros 

formados a partir do beta-amilóide na DA, atuam na via da TNF-α/JNK e inibição do IRS-1 no 

cérebro contribuindo significativamente na ação da insulina. Também são capazes de unirem 

aos neurônios e desencadearem a remoção de IR reduzindo as atividades celulares (PEREIRA; 

FRIZZO, 2017).  

Além do fator insulina-depedente e o SNC, Segundo Bozluolcayet al (2016) existem 

vários fatores envolvidos na patogênese da DA e DM2 em comum, como o estresse oxidativo 

e os mediadores inflamatórios.  

Ao se ligar ao receptor, a insulina é ativada por uma via de sinalização intracelular que 

conduz à ativação do substrato receptor da insulina (IRS-1) relacionado com a proteína quinase 

extra celular (ERK/ MAPK), quinase PI3/Akt (PI3K/AKT), inibe a glicogênio sintase quinase-

3 (GSK-3). Estas vias de sinalização da insulina estão conservadas em quase todos os tecidos e 

tipos de células que expressam o receptor de insulina, contendo neurônios humanos. No tecido 

cerebral, em condições normais, a fosforilação do receptor de insulina-b, IRS-1, AKT e outras 
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proteínas de sinalização da insulina aumentam de forma considerável na presença da insulina. 

Apesar disso, esta resposta é atenuada no cérebro na DA, semelhante à resistência à insulina 

em tecidos periféricos em DM2 (LOPES et al, 2018) (TALBOT et al, 2012).  

A fosforilação do IRS-1 em resíduos de tirosina é necessária para resposta à estimulação 

da insulina, em que a fosforilação do IRS-1 em inúmeros resíduos de serina gera uma resposta 

reduzida à insulina consistente com a resistência à insulina. Usando anticorpos dirigidos 

especificamente com resíduos fosfoserina, percebeu-se um aumento considerável na 

fosforilação serina do IRS-1 no hipocampo e no córtex cerebral na DA em comparação com 

indivíduos controle normais pareados. Em que a fosforilação serina do IRS-1 foi robusta e 

inversamente associada com a memória e os escores cognitivos globais medidos em indivíduos 

antes da morte. Esta associação com comprometimento cognitivo é mais consistente do que a 

densidade cerebral de emaranhados neurofibrilares com filamento emparelhado helicoidal 

(PHF)-tau ou placas β-amilóide, as quais definem as lesões presentes na DA, associação que 

permaneceu após o controle das placas e emaranhados, indicando uma contribuição 

independente (YARCHOAN; ARNOLD, 2014) (LOPES et al, 2018). 

O estresse oxidativo resulta de um crescimento da produção de espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio (EROs e ERNs) e a incapacidade de atuação contra estes, dos compostos 

antioxidantes. Essas espécies reativas se desenvolvem no citoplasma, nas mitocôndrias ou na 

membrana das células, a partir da quebra de uma ligação covalente entre dois átomos, nos quais 

cada um recebe um elétron ou através das reações de óxido-redução, por transferência de 

elétrons. Assim, um ou vários átomos com um elétron desemparelhado na camada eletrônica 

mais externa, a de valência (GOTTLIEB et al., 2010) (PEREIRA; FRIZZO, 2018). 

Nesse contexto, os compostos formados tornam-se instáveis e reativos, já que 

apresentam elétrons desemparelhados e precisam removê-los ou doá-los para outra molécula. 

Para isso, eles atingem outras moléculas para reintegrar um elétron e essa ação faz com que elas 

sofram a oxidação, ou seja, percam esse elétron para que o radical o reponha. A proporção em 

que as espécies reativas são liberadas, as substâncias antioxidantes agem impedindo possíveis 

lesões causadas por eles, pelo meio da inibição ou redução desses agentes oxidantes nas células. 

Quando os antioxidantes se tornam insuficientes para deter o dano oxidativo ocasionado pelas 

espécies reativas, o organismo sofre o estresse oxidativo (GIACCO; BROWNLEE, 2010).  
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Para a produção de energia no metabolismo glicídico ocorre geração de espécies reativas 

de oxigênio na mitocôndria, esse processo acontece por meio da utilização de glicose e 

oxigênio, respiração celular aeróbia, para a produção de energia (GOTTLIEB et al, 2010). 

Quando há o aumento da glicose, gera-se NADH (nicotinamida adenina dinucleotídeo 

reduzido) em excesso e EROs, além de ERNs. A alta produção de EROs e ERNs induzem a 

fosforilação de proteínas IRS (substratos do receptor de insulina), através da ativação de serina-

quinases. Além disso, as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio ativam a quinase inibidora 

do fator nuclear kB (IKkB) que fosforila resíduos de serina de substratos da cadeia de 

sinalização da insulina. Esses mecanismos de fosforilação inibitória danificam a sinalização da 

insulina, resultando muitas vezes em sua resistência. Assim, como mecanismo de proteção ao 

estresse oxidativo, as células musculares e adiposas induzem a resistência à ação da insulina 

para diminuir a entrada de glicose (GIACCO; BROWNLEE, 2010) (PEREIRA; FRIZZO, 

2018).  

Dessa forma, o estresse oxidativo atua como modulador em mecanismos de resistência 

à insulina, induzidos pelo quadro de hiperglicemia no DM2, que resulta no aumento da 

produção de espécies reativas. O estresse oxidativo desencadeado por estas moléculas altamente 

reativas predispõem a complicações, macro e microvasculares, envolvidas na patogênese na 

doença, como a formação dos produtos de glicação avançada (AGEs) que irão causar danos nas 

células e nos tecidos, pelos efeitos tóxicos desempenhados nos neurônios (NOWOTNY et al, 

2015). 

 O SNC apresenta um sistema antioxidante limitado, necessita de um alto consumo de 

oxigênio no cérebro e possui ácidos graxos poli-insaturados susceptíveis a peroxidação lipídica. 

Esses fatores favorecem a geração de espécies oxidantes promovendo danos ao SNC e 

exercendo um papel fundamental na patogênese da DA. O estresse oxidativo no DM2, pela 

hiperglicemia, pode exacerbar a patogênese da DA, já que sua etiologia também se correlaciona 

com os efeitos dos radicais livres no cérebro, durante o processo de envelhecimento. O acúmulo 

de Aβ e a hiperfosforilação da proteína tau, também geram uma neurotoxicidade que induz a 

produção de espécies reativas. Além disso, a interação entre AGEs e o Aβ acarreta na 

inflamação de células neuronais intensificando a neurodegeneração (ROBINSON et al, 2010; 

KO et al, 2015).  

Ainda não há certeza de um marcador bioquímico periférico para DA e o seu diagnóstico 

só pode ser feito através do exame histológico do cérebro na autópsia. As mais comuns lesões 
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histológicas são placas senis e emaranhados nos neurofilamentos. A presença invariável de 

micróglia ativada dentro dessas placas elevou a hipótese de que a DA é uma doença de 

inflamação excessiva dentro do cérebro. Há uma crescente discussão na literatura sugerindo o 

papel integral das citocinas inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

interleucinas (IL) e complemento, no processo da doença (BOZLUOLCAY et al, 2016) 

(PEREIRA; FRIZZO, 2018).  

A adiposidade é o desencadeador principal do processo inflamatório no DM2, já que 

esta resulta na secreção de moléculas inflamatórias, as adipocinas, pelo tecido adiposo e 

macrófagos, induzindo a diminuição da expressão de proteínas (adiponectinas) anti-

inflamatórias, antidiabéticas e antiaterogênicas. As primeiras moléculas irão atuar, 

principalmente, nos mecanismos de resistência à insulina, inflamatórios, liberação de PCR 

assim como no balanço energético e dos lipídeos. Dentre as adipocinas, envolvidas nesses 

processos, destacam-se o TNF-α e a IL-6 (LETRA; SANTANA; SEIÇA, 2014). 

As adiponectinas participam da inibição da produção de TNF-α pelos macrófagos e 

adesão de monócitos ao endotélio vascular, além de aumentarem a captação de glicose (pelo 

GLUT-4), diminuindo os seus níveis circulantes, e promovendo maior oxidação de ácidos 

graxos no músculo (BALSAN et al., 2015). A secreção de IL-6 e TNF-α por meio dos 

macrófagos, acontece devido a hipertrofia do tecido adiposo, que se dá de modo mais acelerado 

do que a capacidade vascular de suprimento de oxigênio e nutrientes. Para que ocorra o processo 

de oxigenação e aporte de nutrientes a esse tecido, são liberados fatores angiogênicos no 

desenvolvimento de vasos sanguíneos, desencadeando o recrutamento de macrófagos para o 

local, com afinalidade de reparar ou impedir o dano tecidual. Assim, a infiltração de macrófagos 

no tecido adiposo induz a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α e a IL-6 

(DONATH; SHOELSON, 2011; BALSAN et al., 2015). 

A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória secretada, sobretudo, em decorrência do 

acúmulo de gordura visceral no fígado, sendo relacionada a obesidade e a resistência à insulina, 

além de estimular a produção da PCR no fígado. Esta última, através do fator de transcrição 

nuclear kappa B (NF-kB), promove a produção da IL-6 e do TNF-α, induzindo a uma produção 

continua (BROOKS; BLAHA; BLUMENTHAL, 2010; KANG et al., 2016). O TNF-α está 

envolvido em vários processos celulares associados ao quadro inflamatório crônico, agindo na 

supressão de proteínas úteis para a captação de glicose estimulada pela insulina, nas células do 
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tecido adiposo, no receptor de insulina (IR), no substrato 1 do receptor de insulina (IRS-1) e 

nos transportadores de glicose (GLUT-4) interferindo no processo de sinalização da insulina. 

Além de estar envolvido em mecanismos de resistência insulínica, o TNF-α estimula a produção 

de IL-6, através da ativação do NF-kB (LETRA; SANTANA; SEIÇA, 2014).  

As vias inflamatórias envolvidas na DA, apresentam uma ligação com os mecanismos 

semelhantes que ocorrem no DM2 e predispõem a neurodegeneração. A ativação do fator de 

transcrição NF-kB, por estímulos inflamatórios, como o estresse oxidativo, causa uma resposta 

inflamatória, pela expressão de citocinas, como a IL-6 e o TNF-α. Na DA a neuroinflamação é 

o início do seu desenvolvimento devido ao processo neurodegenerativo. Em resposta a esse 

mecanismo inflamatório há o recrutamento de células conhecidas como microglias, as quais 

desempenham funções semelhantes, por exemplo, aos macrófagos, formando o principal 

sistema de defesa do SNC (MANDREKAR; LANDRETH, 2010) (PEREIRA;FRIZZO, 2018).  

Na formação das placas senis, na DA, pelo acúmulo do Aβ, essas células microgliais 

são recrutadas aos locais de depósito destas substâncias, secretando, citocinas pró-

inflamatórias, como IL-6, TNF-α e o Interferon-γ (INF-γ), PCR, além de EROs e ERNs. As 

citocinas secretadas induzem o aumento das taxas de apoptose, além da morte de neurônios, o 

que prejudica a função sináptica. O INF-γ e o TNF-α, além de apresentarem efeitos 

neurotóxicos no SNC, prejudicam a degradação do Aβ, pela IDE, diminuindo os seus níveis 

circulantes e promovendo a deposição das placas senis (MANDREKAR; LANDRETH, 2010) 

(PEREIRA;FRIZZO, 2018).  

Do mesmo modo, o aumento de citocinas na região cerebral pode ocasionar em 

distúrbios neurodegenerativos associados a DA. O TNF-α promove o aumento da 

permeabilidade da barreira hemato-encefálica ao suprimir a expressão de proteínas de junções 

apertadas (JA), que mantém a integridade endotelial, o que expõem o SNC a estas citocinas 

inflamatórias. Cotê et al. (2012) observaram em seu estudo, que a administração de 

medicamentos anti-inflamatórios não esteróides (AINES) reduziu significativamente a 

predisposição ao desenvolvimento da DA. Nesse contexto, as citocinas plasmáticas que atingem 

o SNC assim como as citocinas produzidas pelas células microgliais no SNC demonstram que 

a inflamação é uma condição apresenta-se associada com a fisiopatologia do diabetes e DA 

(PEREIRA, FRIZZO, 2018) (FERREIRA et al, 2014).  
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

Constitui-se como um estudo de coorte retrospectivo que, refere-se a um grupo que 

possui entre si características comuns, sendo o grupo estudado formado por uma amostra de um 

universo de pesquisa, que precisa ser acompanhado por um determinado período de tempo para 

se pesquisar, por observação e análise comparativa, o que acontece a este grupo (GIL, 2008). 

Estudos de coorte permitem determinar a incidência da doença entre indivíduos 

expostos e não expostos e conhecer a sua história natural. Identifica-se, inicialmente, a 

população de estudo e os participantes são classificados em expostos e não expostos a um 

determinado fator de Interesse (BRESLOW E DAY, 1987).  

Um estudo de coorte retrospectivo se diferencia pelo fato de que a montagem da coorte, 

as medições das variáveis, o acompanhamento e os desfechos ocorreram todos no passado. Os 

estudos de Coorte retrospectivos demandam menos recursos financeiros e tempo despendido 

na pesquisa. As principais desvantagens desse tido de estudo são o controle limitado que o 

pesquisador tem sobre delinear estratégia de amostragem da população e sobre a natureza e a 

qualidade das variáveis preditoras (CUMMINGS; S.R; NEWMAN, T.B; HULLEY, 2003). 

A pesquisa tem natureza exploratória, observacional e analítica, que se configura como 

um tipo de estudo quantitativo que envolve uma avaliação mais profunda das informações 

coletadas em um determinado estudo, na tentativa de explicar o contexto de um fenômeno no 

âmbito de um grupo, grupos ou população (FONTELLES, 2009). A pesquisa trata-se de um 

projeto guarda chuva do qual saiu uma dissertação de mestrado e TCC de graduação, foi 

realizada por uma equipe composta de 4 pessoas. O TCC se constitui em uma Revisão 

Sistemática presente no Apêndice 2. 

A população constituiu-se por maiores de 60 anos cadastrados nas equipes de saúde da 

família na zona urbana de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil, diagnosticado com Diabetes 

Mellitus tipo 2. A pesquisa foi realizada nas Unidades Básicas de Saúde, UBS, da zona urbana 

de Mossoró que tenham equipes de Estratégia de saúde da família instaladas. Não foram 

inseridas as UBS da zona Rural, devido a dificuldade de acesso e logística dessas áreas, assim, 

optou-se por realizar pesquisa nas 4 zonas da zona urbana, que abrange 33 UBS com Estratégia 

de Saúde da Família no município, a saber: norte, sul, leste e oeste.  

LESTE 

UBS BAIRRO Nº EQUIPES 
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Dr. José Holanda Dom Jaime 1 

Bernadete Bezerra Liberdade II 2 

Maria Neide da Silva Souza Nova vida 1 

Vereador Lahyre Rosado Sumaré 2 

Vereador Durval Costa Walfredo 2 

Pereira Azevedo Liberdade I 1 

Dr. Antônio Soares Jr. Bom Jesus 1 

DuclecioAntonio Teimosos 1 

Antônio Camão Ilha Santa Luzia 1 

Maria Soares da Costa Alto de São Manoel 1 

Mario Lucio Alto da pelonha 1 

Dr. Aguinaldo Pereira Vingt Rosado 2 

Dr. Epitácio Costa Carvalho Pintos 1 

Fco. Marques da Silva Alameida dos cajueiros 1 

Centro Clínico Evangélico Centro 2 

 

NORTE 

UBS BAIRRO Nº EQUIPES 

Dr. Chico Costa Santo Antônio 4 

Dr. Ildone Cavalcante Barrocas 3 

Sinharinha Borges Barrocas 2 

Dr. Joaquim Saldanha Estrada da Raíz 3 

 

OESTE 

UBS BAIRRO Nº EQUIPES 
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Dr. Cid Salem Duarte Abolição 4 3 

Dr. Luiz Escolástico Santa Delmira 2 

Dr. Moises da Costa Lopes Redenção 1 

ConchitaCiarlini Abolição 2 2 

Dr. Lucas Benjamim Abolição 3 1 

Dr. Chico Porto Ouro negro 2 

 

SUL 

UBS BAIRRO Nº EQUIPES 

Marcos Raimundo Costa Belo Horizonte 2 

Dr. José Fernandes Lagoa do Mato 2 

Dr. Fco. Nazareno Bom pastor 1 

Dr. Sueldo Câmara Quixabeirinha 2 

Raimundo René de Castro Boa vista 2 

Dr. José Leão Alto da Conceição 1 

CAIC Carnaubal 2 

Dr. Helênio Gurgel Pereiros 1 

 

Houve dificuldade na busca dos dados para o cálculo amostral visto que as principais 

fontes em nível nacional: Departamento de Informática do SUS (DATASUS), o sítio do 

Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) e a Secretaria 

Municipal da Saúde não dispunham de dados acerca da população estudada. 

 Estimou-se a população idosa com diabetes em torno de 21,6 % no Brasil, segundo a 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito Telefônico 

(VIGITEL) (BRASIL, 2011). A população de Mossoró sendo 21.442 idosos (IBGE, 2010), foi 

calculada a proporção de idosos com DM de acordo com o parâmetro no Brasil, estimando-se, 

que no município de Mossoró existam aproximadamente 4.631 idosos com Diabetes. 
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O cálculo amostral com o nível de confiança de 95% e 5% e margem de erro para 

definição da quantidade da amostra pesquisada que será de 355 idosos. 

Optou-se por trabalhar com 25% das UBS de cada zona, para melhor proporcionalidade 

da amostra. A escolha das UBS se deu através da realização de sorteio em que serão colocados 

os nomes de cada UBS por zona, em um papel dobrado dentro de um vaso, sendo escolhida a 

quantidade de UBS conforme obtenção da amostra percentual estratificada.  

Zona Total de UBS Amostra 

proporcional 

% n 

Leste 15 4 45,45 161 

Norte 4 1 12,12 43 

Oeste 6 2 18,18 65 

Sul 8 2 24,24 86 

Total 33 9 100 355 

 

Após o sorteio das UBS, foi feito o levantamento dos prontuários dos idosos diabéticos 

cadastrados, conferência dos prontuários junto aos agentes comunitários de saúde com o intuito 

de acrescentar os idosos que não estão cadastrados no programa de HIPERDIA da UBS, mas 

fazem parte da área adstrita e por algum motivo não são acompanhados pela equipe da UBS, 

após esse levantamento e ajustes, foi feito um sorteio de modo aleatório para se obter a amostra 

dos idosos daquela UBS. O trabalho foi realizado junto às equipes da ESF que facilitaram o 

acesso dos pesquisadores aos sujeitos desta pesquisa. 

Os critérios de inclusão da pesquisa foram: possuir idade igual ou superior a 60 anos; 

ter sido diagnostico com Diabetes Melittus tipo 2 há um pelo menos 1 ano; ter condições físicas 

e psíquicas para responder as perguntas ou um familiar e/ou responsável que pudesse responder 

o questionário epidemiológico e clínico proposto pela pesquisa. 

E os critérios de exclusão: fazer uso de drogas ilícitas, uma vez que essa prática pode 

alterar as respostas do questionário; encontrar-se em área descoberta ou não ter o agente 
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comunitário de Saúde (ACS) atuante, seja por férias, atestado ou licença maternidade; não 

residir na área geográfica enquadrada neste estudo. 

Dois instrumentos foram utilizados para a coleta de dados. Sendo o primeiro, uma ficha 

na qual constou perguntas referentes ao perfil epidemiológico e clínico, como: data de 

nascimento, sexo, escolaridade, profissão, data do diagnóstico da DM tipo 2 e resultado da 

última glicemia de jejum; e o Clinical Dementia Rating – CDR (escala de avaliação clínica da 

demência), que se caracteriza como um critério global para avaliar a gravidade das demências, 

em especial a DA. O CDR avalia seis categorias comportamentais e cognitivas, podendo ser 

utilizado por todos os profissionais da saúde. Esse instrumento pode ser aplicado tanto para os 

casos leves, como os mais graves de demência, e ainda para sujeitos com diagnóstico duvidoso 

(HOLANDA; PONTE; PINHEIRO, 2012). Os instrumentos foram aplicados através de visitas 

domiciliares acompanhadas pelo Agente Comunitário de Saúde, ou na própria UBS, num 

ambiente fechado, mantendo a privacidade do pesquisado (Apêndice 1).  Cada entrevista durava 

aproximadamente 20 minutos, pela quantidade de perguntas e criação de vínculos que ia além 

do que o próprio instrumento solicitava, tendo em vista a necessidade dos indivíduos pela escuta 

qualificada e orientações sobre as consultas da UBS da área, as quais as informações eram 

passadas pelo Agente de Saúde que estava sempre acompanhando as visitas com a 

pesquisadora. 

O banco de dados foi construído em formato EXCEL, versão 2017, para realização das 

tabelas descritivas e aplicação de testes estatísticos utilizou-se o software Estatístico R, versão 

3.2. 

Nas variáveis qualitativas, realizou-se análise descritiva por meio de distribuições de 

frequências absolutas e relativas (%). Enquanto que nas variáveis quantitativas avaliadas no 

estudo, analisaram-se estatísticas descritivas de medidas de tendência e de dispersão dos dados, 

como por exemplo: mínimo, máximo, média e desvio padrão. 

Na comparação da classificação do CDR com características gerias dos pacientes, 

aplicou-se o teste de Qui-Quadrado, considerando um o nível de significância foi de 5%. O teste 

Qui-Quadrado permite avaliar se as variáveis estão relacionadas com determinado nível de 

significância. 



38  

  

Hipóteses a serem testadas: Hipótese Nula (H0): As variáveis não estão relacionadas (as 

variáveis são independentes); Hipótese Alternativa (H1): As variáveis estão relacionadas (as 

variáveis são dependentes). A hipótese de nulidade pode ser testada por:   

( ) 2
)1k(

k

1i i

ii2
cal

E

²EO
−

=


−

= 
 

Onde  Oi = n° de casos observados classificados na categoria i; 

 Ei = n° de casos esperados classificados na categoria i, sob H0. 

Assim, foi rejeitado H0, se ²cal ²(k – 1, ), ou se a probabilidade associada à 

ocorrência, sob H0, do valor obtido do ²cal com (k - 1) g.l. não superar o valor de alfa, ou seja, 

P[²k - 1 ²cal] for significativo (menor que alfa). 

g.l: Graus de Liberdade; 

: Nível de significância. 

 O presente estudo respeitou todos os preceitos éticos, de acordo com a resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, que dispõe sobre os aspectos éticos de 

pesquisa com seres humanos. Foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN sob CAAE n.º 83100018.1.0000.5294 

e aprovado a partir do Parecer Consubstanciado final nº 2.593.818 CEP/UERN. 
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7. RESULTADOS 

 

Tabela 1: Caracterização gerais dos pacientes 

Características Frequência % 

Sexo 
Feminino 255 69,86 

Masculino 110 30,14 

Faixa etária 
Até 70 anos 187 51,23 

Acima de 70 anos 178 48,77 

Faixa etária1 

50 - 60 anos 17 4,66 

61 - 70 anos 170 46,58 

71 - 80 anos 124 33,97 

Acima de 80 anos 54 14,79 

Raça* 

Parda 170 47,75 

Branca 155 43,54 

Negro 28 7,87 

Amarela 3 0,84 

Grau de escolaridade* 

Analfabeto 92 25,92 

Alfabetizado 8 2,25 

Ensino Fundamental Incompleto 158 44,51 

Ensino Fundamental Completo 30 8,45 

Ensino Médio Incompleto 5 1,41 

Ensino Médio Completo 42 11,83 

Ensino Superior Completo 20 5,63 

Renda familiar* 
Até 1 Salários Mínimos 135 39,24 

2 a 3 Salários Mínimos 197 57,27 

Acima de 3 Salários Mínimos 12 3,49 

Atividade remunerada* 
Atividade remunerada 222 61,84 

Sem ocupação 132 36,77 

Aposentado/Pensionista 5 1,39 

Zona que reside 

Zona Leste 178 48,77 

Zona Sul 92 25,21 

Zona Oeste 51 13,97 

Zona Norte 44 12,05 

Tempo de diagnóstico* 
Até 10 anos 179 53,92 

Acima de 10 anos 153 46,08 

Total 365 100,00 

Dados: Pesquisa 2019       *Dados ausentes 

69,86% dos pacientes são do sexo feminino, enquanto que o sexo masculino apresentou 

um percentual de 30,14%, com relação a faixa etária, temos o seguinte resultado: 60 a 70 anos 

(51.24%), 71 a 80 anos (33,97%)  e acima de 80 anos (14,79%). 

No grau de escolaridade, o ensino fundamental incompleto (44,51%) e analfabeto 

(25,92%) apresentou os maiores percentuais. Sobre a etnia, 47,75% são pardos, 43,54% 

brancos, 7,87% negros e 0,84% amarelo. 
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Na renda familiar, temos o seguinte resultado: Até 1 salário mínimo (39,24%), 2 a 3 

salários mínimos (57,27%) e acima de 3 salários mínimos (3,49%). 61,84% possuem atividade 

remunerada, 36,77% sem ocupação e 1,39% aposentado/pensionista. 

Com relação aos setores que residem: 48,77% são da Zona Leste, seguido de Zona Sul 

(25,21%), Zona Oeste (13,97%) e Zona Norte (12,05%). Quanto ao tempo de diagnóstico, 

53,92% com até 10 anos e 46,08% acima de 10 anos. 

Tabela 2: Estatística descritiva do perfil geral dos pacientes 

Variável Mínimo 
Máxim

o 
25% 

Median

a 
75% IQ 

Médi

a 
DP CV 

Valor

-p 
Idade (em 

anos) 

52,00 100,00 66,0

0 

70,00 75,0

0 

9,0

0 

71,42 8,1

4 

11,3

9 

<0,00

1 Tempo de 

diagnóstic

o  

(em anos) 

0,00 

(<1ano) 
44,00 6,00 10,00 

14,0

0 

8,0

0 
10,89 

7,6

7 

70,4

2 

<0,00

1 
Fonte: Pesquisa 2019   IQ: Intervalo Interquartílico  DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente 

de Variação (1) Teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade dos dados. 

 A idade média dos pacientes foi de 71,42 ± 8,14, com idade mínima e máxima de 52 e 

100 anos. O tempo médio de diagnóstico foi de 10,89 anos, variando de menos de 1 ano a 44 

anos. 

Além disso, através do teste Kolmogorov-Smirnov, que verifica a suposição de 

normalidade dos dados, para um nível de significância de 5%, tem-se evidências que os dados 

não possuem distribuição normal. Entretanto, os dados em estudo são provenientes de uma 

amostra suficientemente grande, onde com base no teorema do limite central, assume-se que o 

pressuposto de normalidade não tem interferência na análise dos resultados. 

Tabela 3: Principais medicamentos utilizados (Múltipla Resposta) 

Resposta Frequência % 

Metformina 304 83,29 

Glibenclamida 124 33,97 

Insulina 50 13,70 

Glicazida 8 2,19 

Glimeprida 8 2,19 

Diamicron 3 0,82 

Janumet 2 0,55 

Xigduo 2 0,55 

Empagliflozina 1 0,27 

Vildagliptina 1 0,27 

Glifage 1 0,27 

Sitagliptina 1 0,27 
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Gliclazida 1 0,27 

Linagliptina 1 0,27 

Nesina 1 0,27 

Tresiba 1 0,27 

Fonte: Pesquisa 2019 

 A Metformina (83,29%) é o principal medicamento utilizado, seguido de Glibenclamida 

(33,97%), Insulina (13,70%), entre outras. 

Tabela 4: Principais fatores de risco (Múltipla Resposta) 

Resposta Frequência % 

Sedentarismo 166 45,48 

Tabagismo 138 37,81 

Etilismo 101 27,67 

Obesidade 56 15,34 

AVE 1 0,27 

Fonte: Pesquisa 2019 

 O sedentarismo (45,48%) é o principal fator de risco dos pacientes, seguido de 

tabagismo (37,81%), etilismo (27,67%), obesidade (15,34%) e AVE (0,27%). 

Tabela 5: Principais antecedentes clínicos (Múltipla Resposta) 

Resposta Frequência % 

Hipertensão arterial 247 67,67 

Saúde mental 88 24,11 

Cardiopatia 38 10,41 

Alzheimer 6 1,64 

Artrite 4 1,10 

Osteporose 4 1,10 

AVE 4 1,10 

Artrose 3 0,82 

Chikungunya 3 0,82 

Câncer de mama 2 0,55 

Deficiente visual 2 0,55 

Labirintite 2 0,55 

Asma 1 0,27 

Câncer 1 0,27 

Câncer no fígado 1 0,27 

Reumatóide 1 0,27 

DPOC 1 0,27 

Espondilite aguda 1 0,27 

Febre 1 0,27 
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Gastrite 1 0,27 

Hipotireoidismos 1 0,27 

Nódulo na Tireóide 1 0,27 

Glaucoma 1 0,27 

Hipercolesterolemia familiar 1 0,27 

IAM 1 0,27 

ICC 1 0,27 

Leve comprometimento cognitivo 1 0,27 

Melanoma 1 0,27 

Osteopatia 1 0,27 

Pedra na Vesícula 1 0,27 

Trombose 1 0,27 

Tuberculose 1 0,27 

Fonte: Pesquisa 2019 

A hipertensão arterial (67,67%) é o principal antecedente familiar dos pacientes, seguido 

de idosos com transtornos de saúde mental (24,11%), cardiopatia (10,41%), entre outras 

citações. 

Tabela 6: Estatística descritiva dos exames realizados 

Variáve

l 

Mínim

o 

Máxim

o 

25% Median

a 

75% IQ Médi

a 

DP CV Valor

-p Glicemi

a 

55,00 1099,00 108,0

0 

132,75 185,0

0 

77,0

0 

166,0

2 

107,3

5 

64,6

6 

<0,00

1 HBA 0,05 14,05 6,40 7,00 8,70 2,30 7,53 2,19 29,0

4 

<0,00

1 Fonte: Pesquisa 2019   IQ: Intervalo Interquartílico  DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente 

de Variação (1) Teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade dos dados 

A glicemia média dos pacientes foi de 166,02 ± 107,35, com valores oscilando entre 55 

e 1.099. O HBA médio foi de 7,53, variando de 0,05 a 14,05. 

Além disso, através do teste Kolmogorov-Smirnov, que verifica a suposição de 

normalidade dos dados, para um nível de significância de 5%, tem-se evidências que os dados 

não possuem distribuição normal. Entretanto, os dados em estudo são provenientes de uma 

amostra suficientemente grande na qual, com base no teorema do limite central, assume-se que 

o pressuposto de normalidade não tem interferência na análise dos resultados. 

Tabela 7: Resultado de exames 

Características Frequência % 

Glicemia 
Até 100 50 15,34 

Acima de 100 276 84,66 

HBA 
Até 5 5 3,94 

Acima de 5 122 96,06 

Total 365 100,00 
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Dados: Pesquisa 2019   *10,68% dos dados ausentes (n=39) **65,21% dos dados 

ausentes (n=238) 

 No exame de glicemia, 15,34% tiveram valores de até 100, enquanto que acima de 100 

correspondeu um percentual de 84,66%. Já no exame de HBA1C, temos o respectivo resultado: 

Até 5 (3,94%) e acima de 5 (96,06%). 

Tabela 8: Classificação do CDR 

Classificação Frequência % 

Saudável 126 34,52 

Questionável 151 41,37 

Leve 71 19,45 

Moderada 14 3,84 

Grave 3 0,82 

Total 365 100,00 

Dados: Pesquisa 2019 

Gráfico 1: Classificação do CDR 

 

Dados: Pesquisa 2019 

 Na classificação de demência temos o seguinte resultado: Saudável (34,52%), 

questionável (41,37%), leve (19,45%), moderada (3,84%) e grave (0,82%). 

Tabela 9: Características gerais dos pacientes versus a classificação do CDR 

Característica 
Classificação de Demência 

Total 
Val

or-

p 

Saudável Question

ável 

Leve Modera

da 

Grave 

Sexo 
Femin

ino 

32,94% 

(n=84) 

41,18% 

(n=105) 

20,00% 

(n=51) 

5,49% 

(n=14) 

0,39% 

(n=1) 

100,00% 

(n=255) 

0,06

9 Mascu

lino 

38,18% 

(n=42) 

41,82% 

(n=46) 

18,18% 

(n=20) 

--- 1,82% 

(n=2) 

100,00% 

(n=110) ≤  70 

anos 

44,92% 

(n=84) 

39,04% 

(n=73) 

14,44% 

(n=27) 

1,60% 

(n=3) 

--- 100,00% 

(n=187) 

Saudável Questionável Leve Moderada Grave

34,52%

41,37%

19,45%

3,84%
0,82%
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Faixa 

etária 

>  70 

anos 

23,60% 

(n=42) 

43,82% 

(n=78) 

24,72% 

(n=44) 

6,17% 

(n=11) 

1,69% 

(n=3) 

100,00% 

(n=178) 

<0,

001 

Faixa 

etária 

50 - 60 

anos 

41,18% 

(n=7) 

47,06% 

(n=8) 

5,88% 

(n=1) 

5,88% 

(n=1) 

--- 100,00% 

(n=17) <0,

001 

61 - 70 

anos 

45,29% 

(n=77) 

38,24% 

(n=65) 

15,29% 

(n=26) 

1,18% 

(n=2) 
--- 100,00% 

(n=170) 71 - 80 

anos 

25,81% 

(n=32) 

47,58% 

(n=59) 

22,58% 

(n=28) 

2,42% 

(n=3) 

1,61% 

(n=2) 

100,00% 

(n=124) >  80 

anos 

18,52% 

(n=10) 

35,19% 

(n=19) 

29,63% 

(n=16) 

14,81% 

(n=8) 

1,85% 

(n=1) 

100,00% 

(n=54) Metform

ina 

Não 32,79% 

(n=20) 

42,62% 

(n=26) 

22,95% 

(n=14) 

1,64% 

(n=1) 

--- 100,00% 

(n=61) 

0,72

2 Sim 34,87% 

(n=106) 

41,12% 

(n=125) 

18,75% 

(n=57) 

4,27% 

(n=13) 

0,99% 

(n=3) 

100,00% 

(n=304) Glibencl

amida 

Não 36,51% 

(n=88) 

45,23% 

(n=109) 

14,94% 

(n=36) 

2,90% 

(n=7) 

0,42% 

(n=1) 

100,00% 

(n=241) 

0,00

8 Sim 30,65% 

(n=38) 

33,87% 

(n=42) 

28,23% 

(n=35) 

5,64% 

(n=7) 

1,61% 

(n=2) 

100,00% 

(n=124) 
Insulina 

Não 35,87% 

(n=113) 

40,63% 

(n=128) 

18,41% 

(n=58) 

4,14% 

(n=13) 

0,95% 

(n=3) 

100,00% 

(n=315) 

0,43

6 Sim 26,00% 

(n=13) 

46,00% 

(n=23) 

26,00% 

(n=13) 

2,00% 

(n=1) 

--- 100,00% 

(n=50) 
Etilismo 

Não 35,60% 

(n=94) 

39,77% 

(n=105) 

20,08% 

(n=53) 

4,17% 

(n=11) 

0,38% 

(n=1) 

100,00% 

(n=264) 

0,45

4 Sim 31,68% 

(n=32) 

45,55% 

(n=46) 

17,82% 

(n=18) 

2,97% 

(n=3) 

1,98% 

(n=2) 

100,00% 

(n=101) Tabagis

mo 

Não 39,21% 

(n=89) 

41,85% 

(n=95) 

15,86% 

(n=36) 

3,08% 

(n=7) 

--- 100,00% 

(n=227) 

0,00

8 Sim 26,81% 

(n=37) 

40,58% 

(n=56) 

25,37% 

(n=35) 

5,07% 

(n=7) 

2,17% 

(n=3) 

100,00% 

(n=138) Obesida

de 

Não 34,95% 

(n=108) 

42,07% 

(n=130) 

19,09% 

(n=59) 

3,24% 

(n=10) 

0,65% 

(n=2) 

100,00% 

(n=309) 

0,53

9 Sim 32,14% 

(n=18) 

37,50% 

(n=21) 

21,43% 

(n=12) 

7,14% 

(n=4) 

1,79% 

(n=1) 

100,00% 

(n=56) Sedentar

ismo 

Não 36,18% 

(n=72) 

41,21% 

(n=82) 

20,60% 

(n=41) 

2,01% 

(n=4) 

--- 100,00% 

(n=199) 

0,09

0 Sim 32,53% 

(n=54) 

41,57% 

(n=69) 

18,07% 

(n=30) 

6,02% 

(n=10) 

1,81% 

(n=3) 

100,00% 

(n=166) Antecede

nte 

familiar - 

HAS 

Não 36,44% 

(n=43) 

35,59% 

(n=42) 

24,58% 

(n=29) 

2,54% 

(n=3) 

0,85% 

(n=1) 

100,00% 

(n=118) 

0,31

9 Sim 33,60% 

(n=83) 

44,14% 

(n=109) 

17,00% 

(n=42) 

4,45% 

(n=11) 

0,81% 

(n=2) 

100,00% 

(n=247) Antecede

nte 

familiar - 

Cardiop

atia 

Não 35,17% 

(n=115) 

40,06% 

(n=131) 

19,88% 

(n=65) 

4,28% 

(n=14) 

0,61% 

(n=2) 

100,00% 

(n=327) 

0,25

9 Sim 28,95% 

(n=11) 

52,63% 

(n=20) 

15,79% 

(n=6) 

--- 2,63% 

(n=1) 

100,00% 

(n=38) Antecede

nte 

familiar - 

Saúde 

Mental 

Não 37,18% 

(n=103) 

42,96% 

(n=119) 

16,61% 

(n=46) 

2,89% 

(n=8) 

0,36% 

(n=1) 

100,00% 

(n=277) 

0,00

9 Sim 26,14% 

(n=23) 

36,36% 

(n=32) 

28,41% 

(n=25) 

6,82% 

(n=6) 

2,27% 

(n=2) 

100,00% 

(n=88) 
Glicemia 

≤  100 34,00% 

(n=17) 

50,00% 

(n=25) 

14,00% 

(n=7) 

2,00% 

(n=1) 

--- 100,00% 

(n=50) 

0,66

1 >  100 35,87% 

(n=99) 

40,58% 

(n=112) 

18,48% 

(n=51) 

3,99% 

(n=11) 

1,09% 

(n=3) 

100,00% 

(n=276) 
HBA 

≤  5 80,00% 

(n=4) 

20,00% 

(n=1) 

--- --- --- 100,00% 

(n=5) 

0,18

8 >  5 28,69% 

(n=35) 

41,80% 

(n=51) 

22,13% 

(n=27) 

6,56% 

(n=8) 

0,82% 

(n=1) 

100,00% 

(n=122) Tempo 

de 

diagnósti

co 

≤  10 

anos 

33,52% 

(n=60) 

45,81% 

(n=82) 

17,88% 

(n=32) 

2,23% 

(n=4) 

0,56% 

(n=1) 

100,00% 

(n=179) 

0,28

0 >  10 

anos 

37,25% 

(n=57) 

35,95% 

(n=55) 

20,26% 

(n=31) 

5,23% 

(n=8) 

1,31% 

(n=2) 

100,00% 

(n=153) 
Renda 

familiar 

Até 1 

S.M 

23,70% 

(n=32) 

42,96% 

(n=58) 

25,93% 

(n=35) 

5,93% 

(n=8) 

1,48% 

(n=2) 

100,00% 

(n=135) 
0,00

3 
2 - 3 

S.M 

41,12% 

(n=81) 

40,60% 

(n=80) 

14,72% 

(n=29) 

3,05% 

(n=6) 

0,51% 

(n=1) 

100,00% 

(n=197) 4 - 5 

S.M 

75,00% 

(n=9) 

16,67% 

(n=2) 

8,33% 

(n=1) 

--- --- 100,00% 

(n=12) Fonte: Pesquisa 2019 

Aplicando do teste Qui-Quadrado (X2), para um nível de significância de 5%, temos 

evidências de diferença estatística entre a classificação do CDR com a faixa etária, uso do 

medicamento Glibenclamida, tabagismo, antecedente familiar de saúde mental e renda familiar. 

As maiores faixas etárias, quem usa Glibenclamida, os tabagistas, antecedente familiar com 

transtornos psíquicos e as menores rendas familiares apresentaram maior classificação de 

demência.  
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8. DISCUSSÃO 

A partir do objetivo principal da pesquisa, avaliação do Risco da doença de Alzheimer 

em pacientes Mellitus tipo 2, são observados nos resultados alguns pontos que podem estar 

ligados a essa associação, especialmente nos cruzamentos estatístico realizado entre o perfil 

epidemiológico e clínico e o CDR, na interferência do declínio cognitivo estudado. Nesse 

contexto tanto a hipoglicemia e a hiperglicemia são processos fisiológicos básicos da DM2, o 

que é importante buscar compreender os fundamentos psicofisiológicos, culturais, 

epidemiológicos e clínicos dos resultados encontrados. 

Os resultados encontrados no presente estudo afirmam que há prevalência das mulheres 

(69,86%) em detrimento dos homens (30,14%) corroborando a afirmação de que as mulheres 

possuem maior expectativa de vida do que esses. A velhice afeta de diferentes modos homens 

e mulheres e estes tendem então a responder também de maneiras diversas; enquanto a mulher 

é desde cedo ensinada no que tange ao cuidado, o homem é patriarcalmente educado para ser 

avesso aos serviços de saúde (BOTTON; SABRINA; MARLENE, 2017). 

Nesse contexto, é notável que o papel de provedor desempenhado pelo homem resulta 

em dificuldades para a introdução de espaços de autocuidado. Além das questões horárias na 

oferta de serviço, existe a necessidade de mudanças nas estratégias dos serviços, em particular 

nas educativas, para uma maior adesão dos homens às unidades de saúde, realização de exames, 

consultas que permitam a prevenção e promoção da saúde em todas as fases da vida, além da 

capacitação/qualificação contínua de equipes de profissionais para o atendimento dos mesmos 

(OLIVEIRA et al, 2015). 

No entanto, mesmo com a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem e o aumento visível da preocupação sobre a saúde dessa população no Brasil, o serviço 

de saúde é prevalentemente um cuidado representado como prática social feminina por 

excelência. Vários homens destacam como principais causas por não cuidarem da saúde, a 

dificuldade de se ausentar do trabalho em horários comumente agendados para consultas e a 

falta de unidades específicas voltadas ao atendimento dos problemas da saúde masculina 

(SOLANO et al, 2014). 

Além do fator expectativa de vida ser maior para a população feminina, inferimos 

também a frequência de violência no município em que foi realizado o estudo, havendo uma 

quantidade considerável de homicídios que acometem predominantemente a população do sexo 

masculino. Mossoró é a segunda cidade mais violenta do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 
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Sua taxa de homicídio é o dobro da média nacional, ficando em cerca de 55 homicídios por 100 

mil habitantes no ano de 2014 (BRANDÃO; COSTA, 2015). 

Com relação a faixa etária encontrado no estudo, a população abaixo representou 

51,23% dos idosos abaixo de 70 anos e 48,77% acima de 70 anos, sendo um quantitativo 

significativa do ponto de vista estatístico, em que se observa a população idosa com faixa etária 

cada vez maior, principalmente com o  percentual 14,79% de idosos acima de 80 anos1o que 

corrobora com os dados mundiais acerca do aumento da população idosa 

De acordo com o  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), o 

número da população de idosos no Brasil vem aumentado, sendo então uma grande preocupação 

para os profissionais da área da saúde, pois é possível observar negligência de políticas públicas 

para a população brasileira, sendo que tais políticas poderiam subsidiar este processo para que 

seja um fenômeno natural e saudável apesar, dos declínios encontrados (OLIVEIRA et al, 

2018). Diante das problemáticas da atualidade, é possível vislumbrar o quanto o processo de 

envelhecimento vem se desenvolvendo como campo científico, devido a um conjunto de 

fatores, dentre eles a mudança na pirâmide etária e prevalência de doenças crônicas (RIBEIRO, 

2015). 

Quando discutido sobre a raça dos idosos entrevistados, percebeu-se que 47,75 % se 

consideram pardos, seguidos de 43,54 brancos e 7,87, negros. É importante destacar que a coleta 

desse dado considerou o que o indivíduo se considerava, muitas vezes ficando em dúvida ou 

até mesmo pedindo auxilio ao familiar ou cuidador para definir sua cor, o que se torna um dado 

duvidoso, sendo muitas vezes visto de formas distintas entre a população pesquisada. 

A população analfabeta e com ensino fundamental incompleto representou 44,51% do 

total da pesquisa, seguidos de 25,92% de analfabetos, no entanto a porcentagem de idosos com 

ensino médio completo e ensino superior representam mais de 17%, o que é um dado que mostra 

o aumento do grau de escolaridade em uma parte significativa dos idosos. 

A maior escolaridade pode significar que os idosos com maior instrução educacional 

apresentem renda mais elevada e, por isso, maior acessibilidade a locais, a serviços e a materiais 

para a prática de atividade física, além de apresentarem maior nível de conhecimento, de 

informação e maior tendência de residir em contextos espaciais e ambientais favoráveis a 

qualidade de vida (LIMA et al, 2018). 

Nesse contexto é importante enfatizar que apesar de ter acontecido em um município, 

foi alisado a importância de se realizar o estudo por zona de forma proporcional, tendo em vista 
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que cada local apresenta perfil social e epidemiológico específico no que concerne a renda, as 

condições de vida, a escolaridade e até mesmo o acesso ao serviço e cuidado a saúde. 

Com relação a renda familiar somente 3,49% recebem mais de 3 salários mínimos, 

39,24 apresentam 2 a 3 salários e a maioria dos entrevistados, com 57,27% representam 1 

salário ou menos de um salário mínimo. Esse dado se relaciona entre outros fatores como 

escolaridade, ocupação, mas também a zona que está inserida, em que observou-se 48,77% dos 

idosos na zona leste, 25,21% na zona sul da cidade. Essas zonas são consideradas de maior 

vulnerabilidade, dificuldade de acesso ao serviço de saúde, maiores índices de violência do 

município, falta de saneamento básico em alguns bairros e maiores conflitos intrafamiliares 

(SILVA; GRIGIO; PIMENTA, 2016).  

A medicação hipoglicemiante mais utilizada pelos entrevistados foi a Metformina 

(83,29%), seguido do Glibenclamida (33,97%). A metformina pertence ao grupo das biguanidas 

e tem uma ação anti-hiperglicémica. Quanto ao seu efeito na função cognitiva, os estudos são 

contraditórios e o mecanismo desconhecido (YARCHOAN; ARNOLD, 2014). Em modelos 

celulares e estudos em animais, demonstrou-se que a metformina tem efeito anti-inflamatório, 

anti-apoptótico e anti-oxidante, promove a neurogénese e diminui a fosforilação da proteína 

tau. Porém quanto à proteína Aβ, a sua produção aumenta para o dobro, pois a metformina 

estimula a expressão de BACE1 que desregula a β-secretase e também diminui o transporte de 

Aβ para fora do cérebro devido à diminuição dos níveis do transportador LRP1. Quanto à 

medição dos parâmetros da função cognitiva, alguns estudos revelam melhoria da memória e 

aprendizagem e outros negam essa melhoria apesar das alterações acima mencionadas (LOPES, 

2016). 

Outro fator importante e encontrado em vários estudos é correlação com a Vitamina 

B12 que é essencial para a manutenção do sistema nervoso e verificou-se que há redução dos 

valores desta nos pacientes que tomam metformina (BUTTERFIELD, DOMENICO, 

BARONE, 2014). 

Os principais fatores de riscos encontrados, foram Sedentarismo (45,48%), tabagismo 

(37,81%) e etilismo (27,67%). O sedentarismo pode retardar ou evitar certos tipos de doenças 

crônicas degenerativas, impedindo até mesmo a chegar à obesidade, que é um importante fator 

para o diagnóstico do DM2 (ARAUJO, 2018). O tabagismo é considerado um poderoso 

acelerador do envelhecimento, tanto diretamente, por meio de mecanismos mediados, em 
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grande parte, por radicais livres, quanto indiretamente, através de condições patológicas 

relacionadas. Em todo o mundo, a prevalência do tabagismo vem diminuindo desde 1980. 

Porém, com o crescimento da população, também houve o aumento do número de fumantes. 

Assim, o tabagismo compromete não só a expectativa de vida, mas também a qualidade e o 

estilo de vida, sendo que os indivíduos não fumantes têm uma expectativa de vida maior do que 

a de fumantes, além de melhores condições físicas e cognitivas (BELTRAME, 2018). 

Além disso, o consumo de álcool por idosos apresenta-se como um importante 

problema de saúde pública. Sendo que a maioria dos idosos etilistas tem baixo nível 

socioeconômico e em geral associa o etilismo ao consumo de tabaco, bem como, tende a ter 

cirrose hepática, hipertensão arterial, diabetes mellitus e demências, como a Doença de 

Alzheimer (SANTOS et al, 2018). 

Os principais antecedentes clínicos dos idosos entrevistados foram HAS (67,61%), 

Saúde mental (24,11%), cardiopatias (10,41 %) e Doença de Alzheimer (1,64%). A HAS é o 

fator de risco mais prevalente para desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, 

constituindo uma condição clínica crônica multifatorial. Se configura como um dos mais 

importantes problemas de saúde pública, uma vez que os custos com o tratamento e a 

morbimortalidade desta são elevados. Nesse sentido a associação entre o tabagismo e a HAS 

são se constituem de uma alta prevalência nos indivíduos de 60 anos ou mais e podem levar a 

incapacidade funcional e redução da qualidade de vida, (Yang et al, 2017) (MENDES et al, 

2014). 

O diagnóstico do declínio cognitivo se configura com principalmente de forma clínica, 

com base na avaliação cognitiva e funcional, complementada por exames laboratoriais e de 

neuroimagem. Porém, ainda não há disponibilidade, na prática clínica, de marcadores 

biológicos para um diagnóstico de certeza, sendo possível apenas em estudos neuropatológicos. 

Dessa forma, a avaliação cognitiva em pacientes com suspeita de algum grau de demência é um 

dos pontos centrais na investigação clínica e tem como objetivo distinguir se a queixa de 

esquecimento é patológica (PINTO; PEREZ, 2017).  

Diante disso, quando é determinada a presença e a gravidade do declínio cognitivo são 

propostos manejos clínicos referentes a cada caso, de acordo com cada indivíduo, pois 

possibilita selecionar o tratamento adequado de acordo com o estágio da doença. Um importante 

instrumento para o delineamento do grau de demência, em especial a DA é o Clinical Dementia 
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Rating Scale (CDR), que foi desenvolvido e apresentado pela Universidade de Washington em 

1982 para preencher esta lacuna e melhorar o cuidado a esses pacientes (PINTO; PEREZ, 

2017). 

A escala do CDR vai de 0 a 3, sendo: Saudável - 0; Demência questionável – 05; 

Demência Leve – 1; Demência Moderada – 2; Demência Grave – 3. Na pesquisa observou-se 

que a maioria dos idosos apresentaram uma demência questionável (41,37%), seguidos de 

Saudável (34,52%), Leve (19,45%), Moderada (3,84%) e grave (0,82).  

A demência questionável é onde ocorre a suspeita de demência, especialmente a 

demência leve, que se refere principalmente ao declínio na atividade da vida diária, sendo um 

elemento integrante nos critérios diagnósticos de demência, incluídos na avaliação 

neuropsicológica. Estes verificam entre outros itens, recordação tardia que é um item com alta 

acurácia diagnóstica na doença de Alzheimer provável (GIL; BUSSE, 2009). 

Quando realizado o cruzamento estatístico dos dados, foram encontradas importantes 

informações, em que as maiores faixas etárias dos pacientes com algum grau de demência são 

pacientes que usam Glibenclamida 5mg. Assim, constitui-se como um dado relevante, tendo 

em vista que apesar da maioria dos entrevistados fazerem uso da Metformina, o Glibenclamida 

teve destaque quando referido a demência. Quando pesquisado sobre isso, poucos estudos 

trazem essa relação, a maioria dos estudos encontrados não especificam a ação do 

glibenclamida em si, mas a sua associação a outras medicações, em especial medicações 

utilizadas por pacientes de saúde mental, em especial a fluoxetina (OLIVEIRA et al, 2008).  

A pesquisa realizada por Oliveira et al (2008), relata que a fluoxetina causou 

hiperglicemia e que este efeito pode ser resultante da inibição das ilhotas pancreáticas em 

secretar insulina, sendo assim, é possível admitir que o uso deste antidepressivo possa 

antagonizar o efeito hipoglicemiante induzido por secretagogos (medicamentos que promovem 

o aumento da secreção de insulina pelas células beta do pâncreas) com a glibenclamida. Assim, 

torna-se importante um rigoroso acompanhamento dos níveis glicêmicos de pacientes 

diabéticos que usam hipoglicemiantes orais quando estes forem submetidos ao tratamento com 

o antidepressivo fluoxetina. 

A maioria dos pacientes que tomam psicotrópicos, também apresentaram maior 

classificação de demência. Esse ponto também corrobora com a informação de que a maioria 

dos pacientes com grau de demência da pesquisa fazem uso de algum antidepressivo, sendo o 
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mais utilizado, Cloridato de Fluoxetina, no entanto é necessário, estudos mais específicos, 

clínicos e laboratoriais, para que essas informações sejam comprovadas e a partir daí, ocorrer 

intervenções que proporcionem o melhor manejo da conduta e do cuidado para esses pacientes.  

O tratamento medicamentoso para o Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) em idosos 

apresenta maior complexidade, tendo em vista as condições de saúde e os fatores de risco 

associados à idade, tais como polifarmácia, comprometimento visual e cognitivo, disfunção 

renal, maior risco de quedas, entre outros fatores. Considerando estas particularidades, foram 

conduzidos estudos e desenvolvidas ferramentas que visam identificar e classificar 

medicamentos potencialmente inadequados (MPI) em idosos, uma das MPI para o idoso é o 

Glibenglamida (Heather Lutz et al, 2017). 

O SUS carece de um esquema de medicamentos mais adequado e disseminado através 

de atualizações e capacitações para melhor prescrição medicamentosa para idosos. Os hábitos 

de prescrição para os usuários do SUS costumam ser influenciados pela relação de 

medicamentos disponíveis gratuitamente, A população Idosa tem sensibilidade aumentada aos 

benzodiazepínicos e metabolismo diminuído para agentes de longa ação. Em geral, os 

benzodiazepínicos aumentam o risco de perda cognitiva, delirium, quedas, fraturas e acidentes 

com veículos em idosos. Dentre os medicamentos usados no diabetes, houve alto consumo de 

glibenclamida, que aumenta o risco de hipoglicemia em idosos, assim como o uso da escala de 

insulina (Heather Lutz et al, 2017). 

É necessário a elaboração de critérios de prescrição nacionais, que contemplem 

medicamentos disponíveis no Brasil. Além disso, é importante que a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) contemple medicamentos adequados para uso em 

idosos, bem como a ampliar sua disponibilidade para os usuários do SUS. Outra recomendação 

é a maior ênfase nos currículos das faculdades sobre as especificidades do uso de medicamentos 

entre idosos, informando os futuros profissionais sobre prescrições potencialmente inadequadas 

para essa faixa etária, como é o caso do Glibenclamida (Heather Lutz et al, 2017). 

Outro ponto importante se refere aos tabagistas, em que muitos estudos demonstram 

essa associação. Estudos recentes sugerem que há uma prevalência alta de tabagismo em 

pacientes com transtornos psiquiátricos, sendo que os níveis de depressão podem influenciar, 

em uma relação de causalidade direta, os níveis subsequentes de consumo de tabaco. O uso de 

nicotina interfere nos sistemas neuroquímicos (neurorreguladores como acetilcolina, dopamina 
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e norepinefrina), que, por sua vez, afetam circuitos neurais, tais como mecanismos reforçadores 

associados à regulação de humor (RIBEIRO JÚNIOR, 2016).  
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9. CONCLUSÃO 

 

O objetivo da pesquisa foi discutido e cruzado com diferentes variáveis e fatores de 

riscos que podem estar associados entre as doenças estudadas, a Doença de Alzheimer e o 

Diabetes Mellitus tio dois, como a questão da escolaridade, renda, sexo e especialmente o uso 

de medicação, sendo Metformina e Glibenclamida as mais utilizadas, o que faz com que o 

estudo proporcione uma reflexão de como esses pacientes estão usando esses medicamento e 

suas associais, afinal o Glibenclamida se constitui como medicamento inapropriado para a 

população idosa, bem coo sua associação com fluoxetina que é muito utilizado, sendo grande 

parte dos usuários também pacientes de saúde mental. Dessa forma é importante a atualização 

e capacitação dos profissionais de saúde, especialmente os médicos acerca das alternativa e 

custo benefício medicamentoso para cada indivíduo, além disso a própria política de atenção 

ao idoso deve trabalhar essa questão e envolver todos os profissionais atuantes do Sistema 

Único de Saúde no atendimento integral a esse público. Além disso Foi observado que o CDR 

por mais que não tenha interferência direta na maioria dos índices glicêmicos neste estudo, é 

necessário a realização de novas pesquisas que permitam especialmente o estudo com serem 

humanos através de exames atuais, principalmente o Hba1c, uma vez que a pesquisa se limitou 

aos últimos exames realizados, mas em muitos casos, os idosos entrevistados não tinham 

exames recentes ou mesmo exames realizados, dificultando a comparação entre o risco de 

desenvolver o Alzheimer e o DM2. Além disso, poucos idosos realizavam suas consultas 

periódicas, especialmente na UBS de referência, não tendo participação efetiva no programa de 

HIPERDIA, como deve ser feito de acordo com o ministério da Saúde. Porém foi um estudo de 

permitiu comparar a questão epidemiológica, com os exames clínicos e demência, bem como 

atentar área o uso de medicações, raça, escolaridade, exames dentre outros fatores de suma 

importância no cuidado e controle da saúde de modo a promover saúde a esses pacientes, sendo 

preciso melhorar a intervenção e efetivação das políticas públicas para essa população e a 

promoção da saúde.  
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ANEXO 1 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DO RISCO DA DOENÇA DE ALZHEIMER NOS 

IDOSOS COM DIABETES MELLITUS 

Pesquisador: Francisca Patrícia Barreto de 

Carvalho Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 83100018.1.0000.5294 

Instituição Proponente:Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.593.818 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de um projeto guarda chuva do qual sairá uma dissertação de mestrado e TCC de 

graduação, e será realizada por uma equipe composta de 4 pessoas, caracterizado enquanto 

estudo de natureza exploratória, observacional e analítica, que se configura como um tipo de 

estudo quantitativo de coorte retrospectivo, tendo por Instituição Proponente a UERN, a ser 

desenvolvido no período de Março/18 a Dezembro/19. O estudo tem como objetivo avaliar o 

risco de Doença de Alzheimer dos pacientes idosos, com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 

2 no município de Mossoró RN. A população será formada por maiores de 60 anos cadastrados 

nas equipes de saúde da família na zona urbana de Mossoró/RN, com Diabetes Mellitus tipo 2 

cadastrados no programa de HIPERDIA. A pesquisa será realizada na zona urbana em áreas 

cobertas pela Estratégia Saúde da Família (ESF), nas áreas adscritas das equipes fixadas nas 

Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF’s) em cada zona do Município de Mossoró. 

Serão utilizados dois instrumentos para a coleta de dados. Sendo o primeiro, uma ficha na qual 

UERN - UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
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constará perguntas referentes ao perfil epidemiológico e clínico, como: Data de Nascimento, 

sexo, escolaridade, profissão, data do diagnóstico da DM tipo 2 e resultado da última glicemia 

de jejum; E o Clinical Dementia Rating – CDR (escala de avaliação clínica da demência), que 

se caracteriza como um critério global para avaliar a gravidade das demências, em especial a 

DA. O CDR avalia seis categorias comportamentais e cognitivas, podendo ser utilizado por 

todos os profissionais da saúde. Esse instrumento pode ser aplicado tanto para os casos leves, 

como os mais graves de demência, e ainda para sujeitos com diagnóstico duvidoso. Os 

instrumentos serão aplicados através de visitas domiciliares acompanhadas pelo Agente 

Comunitário de Saúde, ou na própria UBS, num ambiente fechado, mantendo a privacidade do 

pesquisado. Os dados serão expressos em média, desvio padrão bem como valores máximos e 

mínimos, coeficiente de variação e frequência analisados pelo programa estatístico SPSS 

(Statisticpackage for the social sciences) versão20.0. Sempre que possível, nas diversas 

variáveis estudadas, será efetuado teste de qui-quadrado para proporção, na finalidade de 

evidenciar proporções diferentes. Para verificar a relação da etiologia com os fatores de risco 

encontrados, que após transformação das variáveis (dummy) e verificação da normalidade por 

Kolmogorov-Smirnov, serão obtidos por teste de correlação de Pearson. No que tange aos 

aspectos éticos, estão previstos os benefícios, os riscos, e as estratégias para minimização desses 

últimos. Outrossim, estão previstos o ressarcimento e a indenização quando as circunstâncias 

determinarem. O orçamento apresentado é da ordem de R$ 3.795,00 e a fonte orçamentária é 

própria dos pesquisadores. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Avaliar o risco de DA dos pacientes idosos, com diagnóstico de DM tipo 2 no município de 

Mossoró RN. 

Objetivo Secundários: 

- Determinar o grau do risco de DA em pacientes com DM2 acompanhados pelo HIPERDIA; 
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- Identificar a prevalência dos casos de DA em pacientes com DM2 acompanhados pelo 

HIPERDIA;- Conhecer o perfil epidemiológico e clínico dos idosos diabéticos atendidos no 

HIPERDIA identificados com a DA; 

- Comparar as variáveis encontradas nos pacientes com DM tipo 2 e o surgimento da DA, 

através daaplicação do instrumento universal de avaliação clínica da demência. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Os riscos de possível ocorrência na pesquisa compreendem principalmente a quebra do sigilo 

dos dados capturados, no entanto, os nomes dos usuários serão preservados e as fichas de 

pesquisa irão receber uma identificação para minimizar tal possibilidade. Ademais, pode 

acontecer o constrangimento no momento de responder aos questionamentos, mas medidas 

serão adotadas para que isso seja evitado, como a escolha de um ambiente silencioso e fechado, 

bem como o rigor seguido quanto à privacidade do paciente. 

Benefícios: Pressupõe-se que pesquisa trará como benefício o despertar dos profissionais de 

saúde para os sinais iniciais de demência, além de estimular a efetuação de práticas de educação 

de saúde que propiciem a propagação do conhecimento para os familiares de pacientes 

diabéticos, visando esclarecer sinais e sintomas da demência a fim de evitar agravos e instruir 

sobre os cuidados necessários a essa população. Por fim, pode viabilizar o desenvolvimento de 

políticas e estratégias para melhor atendimento desta demanda e também a resolução/redução 

dos problemas de alterações do nível cognitivo dos pacientes estudados, satisfação dos usuários 

e dos membros da equipe da UBS, bem como a criação de vínculo entre comunidade e equipe 

de saúde. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O projeto em questão apresenta-se coerente no que se refere ao delineamento metodológico, em 

cumprimento aos objetivos propostos. Construído sob a égide da Resolução 466/12, estão 
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assegurados os elementos fundamentais que resguardam os direitos humanos e o respeito à 

Ética da pesquisa. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Foram apresentados todos os documentos obrigatórios. 

Recomendações: 

Não há recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O protocolo apresentado atende às recomendações da resolução do Conselho Nacional de Saúde 

nº466/12, podendo ser executado a partir da liberação deste parecer. Após o período de 

realização da pesquisa, o pesquisador deverá preparar um relatório final, conforme modelo 

contido na home page deste Comitê e em seguida encaminhá-lo a este CEP. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Protocolo aprovado. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1071943.pdf 

20/03/2018 

20:21:39 

 Aceito 

Página 03 de 

Outros QUESTIONARIODEAVALIACAO.docx 20/03/2018 

20:19:02 

Francisca 

Patrícia 

Barreto de 

Carvalho 

Aceito 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

PROJETOCEP1903.docx 20/03/2018 

20:16:09 

Francisca 

Patrícia 

Barreto de 

Carvalho 

Aceito 

Outros INSTRUMENTODECOLETADEDADOS. 

docx 

20/03/2018 

20:15:23 

Francisca 

Patrícia 

Barreto de 

Carvalho 

Aceito 

Folha de Rosto FOLHADEROSTO.pdf 20/03/2018 

20:13:09 

Francisca 

Patrícia 

Aceito 
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Barreto de 

Carvalho 

Outros CartadeAnuencia.pdf 09/02/2018 

10:14:18 

Francisca 

Patrícia 

Barreto de 

Carvalho 

Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

DECLARACAO.pdf 09/02/2018 

10:12:32 

Francisca 

Patrícia 

Barreto de 

Carvalho 

Aceito 

TCLE / Termos 

de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

Termo_de_consentimento.docx 09/02/2018 

00:50:55 

Francisca 

Patrícia 

Barreto de 

Carvalho 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

MOSSORO, 11 de Abril de 2018 

 

Assinado por: 

Pablo de Castro Santos 

(Coordenador)  
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ANEXO 2 

 

CDR – AVALIAÇÃO CLÍNICA DE DEMENCIA 

 

1. Tem problemas de memória ou raciocínio?            Sim           Não 

2. Há poucos instantes, o seu (parceiro, etc.) contou-me um acontecimento que se passou 

recentemente. Quer conte-me o que aconteceu?  

 

         1,0 – Correto (em grande parte) 

         0,5 

         0,0 – Incorreto (em grande parte) 

3. Vou dar-lhe um nome e um endereço para memorizar durante alguns minutos. Repita este 

nome e endereço: 

(Repita até a frase ser repetida corretamente ou até um máximo de três tentativas). 

Elementos 1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5 

João Borges Rua do Mercado 42 Guimarães 

João Borges Rua do Mercado 42 Guimarães 

João Borges Rua do Mercado 42 Guimarães 

 

4. Quando nasceu? 

5. Onde nasceu? 

6. Qual foi a última escola que frequentou?  

Nome  

Cidade Classe 

7. Qual foi a sua ocupação/emprego principal (ou do seu parceiro, caso não tivesse emprego)?  

 

8. Qual foi o seu último emprego principal (ou do seu parceiro, caso não tivesse emprego)?  

 

 

João Borges Rua do Mercado 42 Guimarães 

 

Perguntas sobre a orientação para o idoso 



72  

  

Registe literalmente a resposta do idoso a cada pergunta 

1. Qual é a data de hoje?  

         Correto  

         Incorreto 

2. Qual é o dia da semana?  

         Correto  

         Incorreto 

3. Qual é o mês?  

         Correto  

         Incorreto 

4. Qual é o ano? 

         Correto  

         Incorreto 

5. Qual é o nome deste local? 

         Correto  

         Incorreto 

6. Em que cidade nos encontramos? 

         Correto  

         Incorreto 

7. Que horas são? 

         Correto  

         Incorreto 

8. (Na sua opinião), o idoso sabe quem é o informante? 

         Correto  

         Incorreto 

 

Perguntas sobre o discernimento e resolução de problemas para o idoso 

Semelhanças: 

Exemplo: “Em que aspeto se assemelha um lápis a uma caneta? (instrumentos de escrita) 

Em que aspeto se assemelham estas coisas?” Resposta do doente 

1. cebola …… tomate 

(0 = vegetais) 

(1 = alimentos comestíveis, seres vivos, podem ser cozinhados, etc.) 
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(2 = respostas não pertinentes; diferenças; compram-se) 

2. Diferenças: 

Exemplo: “Qual é a diferença entre açúcar e sal? (doce vs. salgado) 

Qual é a diferença entre estas coisas?” 

(0 = um é doce e o outro é salgado) 

(2 = tudo o resto) 

3. mentira……erro 

(0 = um é intencional, o outro não) 

(1 = um é mau, o outro é bom – ou explica apenas um) 

(2 = tudo o resto, semelhanças) 

Cálculos: 

6. Quantas moedas de 50 centavos fazem 2,00?  

7. Subtraia 3 a 20 e continue a subtrair 5 até ao fim. 

Discernimento: 

8. Depois de chegar a uma cidade que não conhece, de que forma tentaria localizar um amigo 

que gostaria de visitar? 

(0 = tentar a lista telefónica; telefonar a um amigo comum) 

(1 = telefonar à polícia, telefonar para as Informações (normalmente não facultam endereços) 

(2 = nenhuma resposta clara) 

9. Avaliação do doente relativamente à sua incapacidade e posição na vida e a sua percepção 

das razões porque está presente neste exame (mesmo que já tenha avaliado este aspeto, 

classifique aqui): 

         Bom discernimento           Discernimento parcial           Pouco discernimento 

 

Desenho do Relógio  

Pedir para desenhar um relógio redondo, colocar todas as horas e os ponteiros e marcar a hora 

2:45.  

Pontuação: 0 – Mau desenho não reconhecível ou distorção grosseira  

1 – Suficiente relógio deve conter um dos seguintes: face aproximadamente circular, números 

de 1 a 12  

2 – Bom relógio deve conter 2 dos seguintes: face circular, números de 1 a 12, números 

simétricos  

3 – Excelente representação perfeita ou quase perfeita  
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APÊNDICE 1 
 

AVALIAÇÃO DO RISCO DA DOENÇA DE ALZHEIMER NOS IDOSOS COM 

DIABETES MELLITUS 

1 – Iniciais do Paciente ______________ 

2- UBS/EQUIPE/ACS: _____________ 

2- Sexo: (  ) Feminino  (  ) Masculino 3- Data de Nascimento: ____/____/____ 

4 - Procedência: ___________________________________________________ 

5 -Endereço: 

_________________________________________________________________________ 

6- Cor:  (  ) Branca   (  ) Parda   (  ) Negra   (  ) Amarela 

7 - Profissão ou ocupação: _____________________________________________ 

8 -Escolaridade: _____________________________________________________ 

9 - Renda familiar: (  ) Até 1 salário mínimo. (  ) De 2 a 3 salários mínimos. (  ) De 4 a 5 

salários mínimos. (  ) Mais de 5 salários mínimos. 

10 - Data de diagnóstico da Diabetes ____/____/____ 

11-Medicações utilizadas: 

(   ) Metformina 500mg 

(   ) Metformina 850 mg 

(  ) Glibenglamida 5mg 

(   ) Outras: ________________________________________________ 

12-Fatores de risco associados:  

(   ) Etilismo 

(   ) Tabagismo 
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(   ) Obesidade 

(   ) Sedentarismo 

(   ) Outros: ___________________________________________ 

13 – Antecedentes familiares:  

(   ) Diabetes 

(   ) Hipertensão 

(   ) Alzheimer 

(   ) Outros: ____________________________________________ 

14- Antecedentes Clínicos: 

(  ) Hipertensão 

(   ) Alzheimer 

(   ) Cardiopatia 

(   ) Saúde Mental (Ex. Depressão, Ansiedade, síndrome do pânico).  

(   ) Outros: ___________________________________________________ 

13- Exames realizados 

Glicemia em Jejum _________ Data: ____/____/____ 

Glicemia em Jejum _________ Data: ____/____/____ 

Glicemia em Jejum _________ Data: ____/____/____ 

HbA1C: _________ Data:____/____/____ 

HbA1C: _________ Data:____/____/____ 

HbA1C: _________ Data:____/____/____ 

 

Perguntas sobre a memória para o idoso  
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APENDICE 2 

 

Realizou-se uma Revisão Sistemática em busca de evidências clínicas da relação 

Alzheimer e Diabetes Mellitus. 

 

RISCO DE DOENÇA DE ALZHEIMER EM IDOSOS COM DIABETES MELLITUS 

TIPO 2: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

Metodologia 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa do tipo Revisão Sistemática, sendo esta uma 

metodologia de extremo rigor, por meio da qual se objetiva identificar os estudos sobre um 

determinado tema, aplicando métodos explícitos e sistematizados de busca; avaliar a qualidade 

estudos, assim como sua elegibilidade e relevância para o contexto pesquisado; selecionar os 

estudos que tenham a capacidade de fornecer Evidências Científicas, disponibilizando sua 

síntese para facilitar a implementação na Prática Baseada em Evidências (HIGGINS; GREEN, 

2011). 

Esta pesquisa parte da Prática Baseada em Evidências (PBE) que pressupõe a avaliação 

dos estudos existentes sobre uma determinada temática de maneira consciente, explicita e 

criteriosa. Assim, selecionam-se os trabalhos de maior rigor cientifico, organizando-os para 

posteriormente, difundi-los entre a comunidade com o intuito de subsidiar a tomada de decisões 

clínicas (DANSKI et al, 2017 apud CULLUM, HAYNES, MARKS, 2010). 

Buscando propiciar um processo de construção fidedigno e com o mínimo de viés 

possível, realizou-se a elaboração de um protocolo (APÊNDICE A), que se caracteriza como 

um documento através do qual são registrados os passos a serem transcorridos durante o estudo, 

como questão de pesquisa, justificativa de escolha do tema, objetivos, percurso metodológico, 

tipo de análise, entre outros. 

O protocolo desta pesquisa foi previamente construído e submetido à plataforma 

PROSPERO- International Prospective Register of Ongoing Systematic Reviews que é uma 

base de registro de revisões sistemáticas, o que garante transparência da pesquisa e permite que 

o público pesquisador conheça quais são as revisões que estão em andamento, evitando que 

haja duplicidade de estudo. O mesmo foi devidamente registrado e posteriormente aprovado 

(ANEXO A) e tem suas etapas detalhadas na Figura 4. 
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O estudo foi desenvolvido no Departamento de Enfermagem, da Faculdade de 

Enfermagem, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, campus Mossoró-

RN. 

Por se tratar de um tema pouco estudado e relativamente novo no âmbito científico, o 

mesmo não conta com recorte temporal para que nenhum estudo considerado relevante fosse 

excluído da pesquisa. 

A estratégia de busca de dados utilizada contou com estudos obtidos por meio das 

seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE/PubMed), Registro de Ensaios Controlados da Colaboração Cochrane 

(CENTRAL), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS/Bireme), Science Direct, Scopus e Web of Science. 

Também se pesquisou nas seguintes bibliotecas: Banco de Teses do Brasil, Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Para cada 

fonte de dados utilizou-se os filtros: título, assunto e tipo de publicação. 

Os termos utilizados na busca dos artigos são padronizados pelo Medical Subject 

Heading (MeSH) e os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). O descritor Diabetes Mellitus 

foi combinado utilizando o operador booleano AND com os descritores Alzheimer Disease e 

Dementia e seus correspondentes respectivos nas línguas portuguesa, espanhola e francesa. 

Dessa forma, obtiveram-se os cruzamentos a seguir: Diabetes Mellitus AND Dementia; 

Diabetes Mellitus AND Alzheimer Disease; Alzheimer Disease AND Dementia. 

Como critérios de inclusão têm-se os trabalhos disponíveis na íntegra nas fontes de 

dados selecionadas; trabalhos em língua portuguesa, inglesa, espanhola, francesa; trabalhos 

cuja população de estudo fosse pessoas acima de 60 anos; trabalhos com nível de evidência A1 

segundo a Classificação de Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (Quadro1). 

Quadro 1. Nível de Evidência Científica  

 
Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo -

“Oxford Centre for Evidence-based Medicine” - 

última atualização maio de 2001 



78  

  

Grau de 

Recomenda

ção 

Nível de 

Evidênci

a 

Tratamento/ 

Prevenção – 

Etiologia 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

1A 

 

Revisão Sistemática 

(com 

homogeneidade) 

de Ensaios Clínicos 

Controlados e 

Randomizados 

 

Revisão Sistemática 

(comhomogeneidade) de 

Estudos Diagnósticos nível 1 

Critério Diagnóstico de estudos 

nível 1B, em diferentes centros 

clínicos 

 

1B 

Ensaio Clínico 

Controlado e 

Randomizado com 

Intervalo de Confiança 

Estreito 

Coorte validada, com bom padrão 

de referência Critério Diagnóstico 

testado em um único centro 

clínico 

1C 
 

Resultados Terapêuticos do tipo 

tudo ou nada” 

 

Sensibilidade e Especificidade 

próximas de100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

2A 

 

Revisão Sistemática 

(com 

homogeneidade) 

de Estudos de Coorte 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) de estudos 

diagnósticos de nível > 2 

 

 

 

2B 

Estudo de Coorte (incluindo 

Ensaio Clínico 

Randomizado de Menor 

Qualidade) 

Coorte Exploratória com bom 

padrão de Referência Critério 

Diagnóstico derivado ou 

validado em amostras 

fragmentadas ou banco de 

dados 
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2C 

Observação de Resultados 

Terapêuticos (outcomes 

research)  

Estudo Ecológico 

 

 

3A 

Revisão Sistemática 

(com 

homogeneidade) 

de Estudos Caso-Controle 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) de estudos 

diagnósticos de nível > 3B 

 

3B 

 

Estudo Caso-Controle 

Seleção não consecutiva de 

casos, ou padrão de 

referência aplicado de forma 

pouco consistente 

C 4 
Relato de Casos (incluindo Coorte 

ou Caso-Controle de menor 

qualidade) 

Estudo caso-controle; ou padrão de 

referência pobre ou não 

independente 

D 5 
 
Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias 

básicas (estudo fisiológico ou estudo com animais) 

Fonte: Oxford Centre for Evidence-based Medicine, 2001 

Foram excluídos os estudos do tipo: Editorial, Nota ao Editor, Trabalho de Conclusão 

de Curso de graduação e de especialização. 

O instrumento de coleta de dados foi baseado nos critérios de inclusão e exclusão e conta 

com as informações necessárias para a caracterização do perfil do estudo a ser selecionado, 

como identificação do estudo, nome da revista ou base de origem, idade e sexo dos pesquisados, 

histórico familiar, comorbidades, valores de exames de base, entre outros.  

Esse instrumento foi testado antes do início da coleta propriamente dita, sendo 

necessárias alterações nos seguintes subtópicos: Identificação do trabalho, Idade dos 

participantes, Parâmetros de interesse para a situação clínica e Comorbidades associadas. 

A avaliação da elegibilidade dos estudos efetivou-se através da pergunta e o tipo de 

estudo, dividida em três etapas: I. Leitura do título; II. Leitura dos resumos; III. Leitura dos 

trabalhos completos. A Figura 5 representa o quantitativo encontrado em cada fonte de coleta. 
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Cada estudo foi avaliado de forma independente por dois revisores e a decisão sobre a 

inclusão dos estudos realizada por meio de consenso entre eles, levando em consideração os 

critérios estabelecidos. Quando houve discordância, um terceiro revisor independente definiu 

pela inserção ou não do estudo. 

No caso do resumo não estar disponível e seu título fosse sugestivo de inclusão, o artigo 

permaneceu na base e passou para a etapa seguinte de avaliação da elegibilidade pela leitura do 

texto completo. 

Nesta etapa a razão primária da exclusão foi registrada para composição do fluxo de 

seleção dos artigos e para guiar esta etapa utilizou-se um instrumento padronizado, que contém 

basicamente os critérios de inclusão estabelecidos. 

Todos os materiais coletados estão sob a guarda da pesquisadora responsável e foram 

armazenados sob a forma de arquivos digitais, no computador pessoal da mesma e os impressos, 

armazenados em pastas exclusivas para este fim, guardadas em um armário de acesso exclusivo 

da pesquisadora na instituição proponente do estudo. As informações serão armazenadas por 

um prazo mínimo de cinco anos, podendo ser solicitadas a qualquer momento durante esse 

período. Após este, serão incineradas. 

Como as revisões integrativas são regidas por um sistema de avaliação próprio, por isso, 

este trabalho dispensa apreciação de um Comitê de Ética, no entanto por fazer parte de um 

projeto guarda-chuva intitulado “Avaliação do Risco da Doença de Alzheimer nos Idosos com 

Diabetes Mellitus”, foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da UERN sob CAEE 

n°83100018.1.0000.5294 e aprovado a partir do Parecer Consubstanciado final n° 2.593.818 

CEP/UERN (ANEXO B) garantindo o cumprimento dos preceitos éticos preconizados pela 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde- CNS. 

A etapa de seleção dos trabalhos para inclusão no corpus desta pesquisa foi iniciada 

tendo como base o título, o resumo e texto completo, posteriormente avaliou-se cada um deles 

a partir do instrumento elaborado pela pesquisadora, adequando-o para avaliação de Estudos 

Clínicos Randomizados (APÊNDICE B). 

A avaliação dos artigos selecionados para o corpus foi realizada a partir da CONSORT 

e somente entraram na pesquisa aqueles que alcançaram conceito A1 em qualidade e 
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demonstraram evidências que afirmam ou refutam a associação entre DM e DA na literatura 

mundial.  

O quantitativo de trabalhos encontrados pode ser visto abaixo, na Figura 6 que traz um 

diagrama com as principais fases da coleta. 

Os resultados foram descritos a partir de uma análise qualitativa dos dados extraídos 

para posterior avaliação quantitativa por meio de metanálise. 

Toda a pesquisa foi avaliada através da diretriz de relato PRISMA (Principais Itens para 

Relatar Revisões Sistemáticas e Metanálises) que é uma espécie de check-list composta por 27 

itens que confirmam a validade da revisão e seu padrão de confiabilidade. 
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 Cochrane  

Resultado da Busca nas Bases de Dados e Bibliotecas 

Pubmed 

Science 

Direct 

Lilacs Scielo 

Banco de Teses  

do Brasil 

Scopus 

Web of 

Science 

Título: 98 

Resumo:27 

Completo:20 

Título:67 

Resumo:11 

Completo: 6 

Título:10 

Resumo:3 

Completo:2 

Título: 13 

Resumo: 7 

Completo: 4 

Título: 59 

Resumo: 9 

Completo: 6 

Título:76 

Resumo: 37 

Completo: 28 

Título:78 

Resumo:42 

Completo: 30 

Figura 1: Resultados por etapa (título e resumo), da busca nas Bases de Dados e Bibliotecas, 2019 

Título: 20 

Resumo: 2 

Completo: 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama da seleção de trabalhos para a Revisão Sistemática 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

*Science Direct, Pubmed, Lilacs, Cochrane, Scopus e Web of Science 
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** Banco de Teses do Brasil, e Scielo. 

Quadro 2. Relação de trabalhos selecionados para composição dos resultados. 

BASE REFERÊNCIA 

COCHRANE BAKER, L.D.; CROSS, D.J.; MINOSHIMA, S.; BELONGIA, D.; 

WATSON, G.S.; CRAFT, S. Resistência à Insulina e Reduções Alzheimer-

like no Metabolismo de Glicose Cerebral Regional para Adultos 

Cognitivamente Normais com Pré-Diabetes ou Diabetes Tipo 2 

Precoce. Arch Neurol. 2011; 68 (1): 51–57. doi: 10.1001 / 

archneurol.2010.225. 

PUBMED CRAFT, S.; CLAXTON, A.; BAKER, L.D.; HANSON, A.J.; CHOLERTON, 

B.; TRITTSCHUH, E.H.; DAHL, D.; CALDEIRA, E.; NETH, B.; 

MONTINE, T.J. et al. Effects of Regular and Long-Acting Insulin on 

Cognition and Alzheimer’s Disease Biomarkers: A Pilot Clinical Trial. J 

Alzheimers Dis ; 57 (4): 1325-1334. PMID: 28372335.doi: 10.3233/JAD-

161256 

PUBMED/ 

COCHRANE 

ESPELAND, M.A.; BRITON, R.D.; HUGENSCHMIDT, C.; 

MANSON, J.E.; CRAFT, S.; YAFFE, K.;   WEITLAUF, J.;   VAUGHAN, 

L.;  JOHNSON, K.C.;  PADULA, C.B.; JACKSON, R.D.; RESNICK, S.M. 

Impact of Type 2 Diabetes and Postmenopausal Hormone Therapy on 

Incidence of Cognitive Impairment in Older Women. Diabetes Care. Dec 

2015, 38 (12) 2316-2324; doi: 10.2337/dc15-1385. 

SCIENCE 

DIRECT 

XU, ZHI-PENG et al. Biomarkers for Early Diagnostic of Mild Cognitive 

Impairment in Type-2 Diabetes Patients: A Multicentre, Retrospective, 

Nested Case– Control Study. EBioMedicine, 2016, 5, 105 – 113. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.02.014. 

 

WEB OF 

SCIENCE 

VERZARO, P.M.; COSTA, L.L.N.; SARDINHA, H.L.A. Tracking cognitive 

deficit in elderly with diabetes mellitus. Tracking cognitive deficit in elderly 

with diabetes mellitus. O Mundo da Saúde. 2017, 41. 343-349. 



 

 

10.15343/0104-7809.20174103343349. doi: 10.15343/0104-

7809.20174103343349. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Cada estudo foi avaliado separadamente, pelos dois pesquisadores, no que tange 

à sua qualidade de escrita e percurso metológico aplicado, segundo o protocolo 

CONSORT 2010 e podem ser visualizados a seguir: 

ARTIGO 1  

 Tem como intervenção a submissão dos participantes à momentos de jejum e 

repouso com ativação cognitiva Fluorodesoxiglicose-Tomografia por emissão de 

positrons (FDG-PET) em dias separados. Traz no resumo a descrição do cruzamento 

randomizado, ambiente do estudo, caracterização dos sujeitos da pesquisa, principais 

medidas de resultado, resultado e conclusão. 

Na introdução os autores caracterizam as funções fisiológicas da insulina, o 

mecanismo de resistência à insulina e a redução na taxa metabólica de glicose cerebral 

regional, estes dois como fatores causais para o Diabetes e consequente aumento do risco 

de desenvolvimento Doença de Alzheimer e os objetivos expostos de forma clara. 

O método explicita o estudo como um Ensaio Clínico Randomizado, trazendo a 

randomização, controle e manipulação, tendo como variável independente a injeção 

intravenosa de 5 mCi de FDG e a emissão de varredura 40 minutos após e como váriavel 

dependente, a resistência à insulina associada a redução da taxa metabólica de glicose 

cerebral (CMRglu). 

A randomização se deu por solicitação através de publicidade comunitária e 

submissão ao teste oral de tolerância à glicose (TOTG), exame físico e avaliação 

neuropsicológica.Não há menção sobre grupo-controle. 

 Há a descrição da elegibilidade dos participantes do estudo e amostra composta 

por 23 pacientes idosos sem diagnóstico prévio de diabetes, mas que preencheram os 

critérios glicêmicos da American Diabetes Association para Pré-Diabetes (PD). 

ARTIGO 2 



 

 

Teve como intervenção a investigação da administração de Insulina Detemir de 

ação prolongada administrada por via intranasal, em longo prazo, a determinação de 

persistência dos benefícios, se estes se assemleham aos benefícios fornecidos pela 

Insulina Regular e se qualquer forma de terapia com insulina afeta os biomarcadores da 

DA. 

Trouxe no resumo a descrição estudo randomizado, duplo-cego, controlado por 

placebo, a caracterização dos sujeitos da pesquisa, resultados e conclusão. 

Na introdução os autores trouxeram a relevância da insulina para o bom 

funcionamento do organismo e como sua desregulação eleva o risco de desenvolvimento 

da Doença de Alzheimer e demências relacionadas, como objetivo exposto de forma 

clara. 

No método há a informação de que o estudo é um ensaio randomizado, duplo-

cego, controlado por placebo contendo suas características essenciais: manipulação, 

controle e randomização.  A variável independente foi dose diária de Insulina Detemir e 

Insulina Regular e a variável dependente, a mortalidade. O grupo-controle recebeu 

placebo. 

 Há a descrição da elegibilidade dos participantes do estudo. A amostra foi 

composta por 36 idosos inscritos no estudo 22 participantes com Comprometimento 

Cognitivo Leve (CCL) amnéstico e 14 participantes com provável DA devido Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM) com escore abaixo de 15. Os participantes e todo o 

pessoal do estudo envolvido na coleta de dados foram cegados para atribuição de 

tratamento e os métodos e testes estatísticos foram descritos com clareza. 

 Foram apresentadas as características clínicas dos sujeitos antes da intervenção, 

sendo os resultados apresentados como forma de comparação entre os dois grupos. As 

limitações descritas para o estudo foram: o pequeno tamanho da amostra, o comprimento 

relativamente breve de administração e a incapacitadade para abordar a questão das 

diferenças de tratamento relacionadas à APOE.  

Por fim, os autores afirmam que o estudo fornece suporte para a investigação 

continuada de administração intranasal insulina regular ou nova investigação de insulinas 

de ação rápida, como terapia para CCL. 



 

 

ARTIGO 3 

Traz como intervenção o exame do efeito da terapia hormonal de ostmenopausa 

(TH) na incidência de comprometimento cognitivo diferente dependendo do diabetes tipo 

2. No resumo tem-se a descrição do estudo randomizado, a caracterização dos sujeitos da 

pesquisa, o método, os resultados e a conclusão. 

A introdução traz a relevância do estrogênio como um importante fator de risco a 

ser considerado na prevenção do declínio cognitivo em mulheres idosas com diabetes 

devido ao papel que desempenha na regulação do metabolismo da glicose no cérebro, 

com objetivo exposto de forma clara. 

No método há a informação de que o estudo é um ensaio randomizado, duplo-

cego, controlado por placebo contendo suas características essenciais: manipulação, 

controle e randomização.  

A variável independente foi administração diária de estrogênios equinos 

conjugados (CEE) com ou sem acetato de metilprogesterona (MPA), a variável 

dependente foi a mortalidade e a variável interveniente foi a descontinuidade do estudo 

com o CEE-alone em fevereiro 2004 por causa de um risco maior de acidente vascular 

cerebral e uma falta de benefício para doença cardíaca coronária. O grupo-controle 

recebeu placebo. 

 Há a descrição da elegibilidade dos participantes do estudo. A amostra foi 

composta por 7.233 mulheres sem demência, com idades entre 65 e 80 anos que foram 

acompanhados por um tempo máximo de 18 anos (recrutamento entre 1995 a 1999). A 

intervenção foi descrita detalhadamente, inclusive os critérios para a sua suspensão. 

 Os participantes e todo o pessoal do estudo envolvido na coleta de dados foram 

duplamente cegados para atribuição de tratamento. Os métodos e testes estatísticos foram 

descritos com clareza. 

 Foram apresentadas e consideradas, as características clínicas dos sujeitos antes 

da intervenção e os resultados foram apresentados sempre fazendo comparações entre os 

dois grupos. As limitações descritas para o estudo foram a falta de ensaios de níveis de 

estradiol e uso de auto-relato e / ou tratamento para determinar casos de Diabetes.  



 

 

Além disso, o mudança no protocolo para identificação de Demência e 

Comprometimento Cognitivo Leve repercutiu em prejuízo durante o seguimento a longo 

prazo e a necessidade de reconsentar mulheres para acompanhamento continuado alterou 

o mix do caso. Por fim, os autores recomendam que  medidas mais sensíveis de cognição 

seriam mais precisas na detecção de transições Comprometimento Cognitivo e / ou 

Demência. 

ARTIGO 4 

O trabalho investiga se alterações na atividade da glicogêniosintase quinase-3β 

(GSK-3β), que catalisa a degradação do glicogênio intracelular no processo de glicólise, 

nos genótipos da ApoE e na função olfatória estão envolvidos na patogenia do DM2 e da 

DA, podendo identificar Comprometimento Cognitivo em pacientes com DM2.  

Não apresenta em seu resumo a randomização, no entanto, traz as características 

dos sujeitos da pesquisa, as análises estatísticas realizadas e os resultados. 

 Na introdução os autores contextualizam a DM2 e a DA como pertencentes ao 

grupo das doenças crônicas comuns na terceira idade e dados que retratam um risco 

aumentado, em diabéticos, para o desenvolvimento da DA. 

 No método não há a informação referente ao tipo de estudo, mas suas 

características são explicitadas (não foi possível definir as variáveis independente e 

dependente).  

 Há a descrição da elegibilidade dos participantes do estudo separados em dois 

conjuntos, um de treinamento e outro de validação. A amostra foi composta por 345 

pacientes com idade superior a 50 anos e disgnóstico de DM2 de cinco hospitais na China 

entre janeiro de 2012 e maio de 2015 que atendiam aos critérios. 

 A análise de dados foi realizada por avaliadores separados que são professores 

universitários em estatística usando software de janela SPSS 19.0 pacote para as ciências 

sociais, SPSS Inc.  

 As limitações descritas para o estudo foram a investigação de acompanhamento 

aos mesmos participantes, embora tenhamos criado um conjunto de treinamento e 

validação definida para resgatar essa fraqueza. 



 

 

ARTIGO 5 

O trabalho apresenta o rastreamento do déficit cognitivo de idosos com Diabetes 

tipo 2 e correferência do déficit cognitivo com dados socioeconômicos e demográficos. 

Apresenta em seu resumo a tipagem do estudo como analítico, transversal de abordagem 

quantitativa e características dos sujeitos da pesquisa, o método, as análises estatísticas 

realizadas e o resultado. 

 A introdução traz a contextualização da mudança do quadro de doença no Brasil, 

com elevação das crônicas não transmissíveis, especialmente a DM com complicações 

micro e macrovasculares e declínio congnitivo. Os objetivos foram expostos de forma 

clara. 

 No método inexiste a informação sobre o estudo ser um ensaio clínico 

randomizado, retratando-o como observacional, analítico, transversal, baseado nos 

pressupostos da pesquisa quantitativa (não foi possível definir a variáveis independente e 

dependente).  

 A amostra foi não probabilística de conveniência e composta por 240 idosos 

atendidos no setor de endocrinologia do Hospital Universitário que atendiam aos critérios 

de elegibilidade. A intervenção foi descrita detalhadamente, inclusive os critérios para a 

sua suspensão. 

 Não houve cegamento e nem mascaramento da intervenção, mas os métodos e 

testes estatísticos foram descritos com clareza. O estudo não descreve limitações e é 

relatado pelos autores que existe a necessidade de aprofundamento na pesquisa, com 

métodos diferenciados, que possam revelar resultados mais concretos neste objeto em 

particular. 

Discussão 

Os 5 estudos trazem características que relacionam o surgimento da DA em 

pacientes com DM de modo que justificam os problemas de cognição devido alterações 

nas taxas glicêmicas. No entanto, trazem esses  resultados como inconclusivos seja pelo 

tamanho da amostra, ausência de dados, período de pesquisa, presença ou não de testes 

laboratoriais.  



 

 

Essas características foram associadas e organizadas em três categorias: 

ALTERAÇÕES GLICÊMICAS versus COMPROMETIMENTO COGNITIVO; β- 

AMILOIDE E LESÃO VASCULAR; CASCATA DE INFLAMAÇÃO, APOE E 

APOPTOSE. 

ALTERAÇÕES GLICÊMICAS versus COMPROMETIMENTO COGNITIVO 

A hiperglicemia trata-se de um aumento da taxa de glicose circulante da corrente 

sanguínea que geralmente ocorre após a alimentação, mas no caso de pessoas com 

Diabetes Mellitus tipo 2 essa taxa não se normaliza fisiologicamente devido a deficiência 

e/ou ausência de insulina o que gera estresse oxidativo das células nervosas. 

Tal afirmação corrobora com o estudo de Santos et al (2017) onde o estresse 

oxidativo é caracterizado como um nível de desequilíbrio entre a produção de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) e a capacidade antioxidante endógena, antecedido do 

comprometimento da cadeia respiratória mitocondrial que gera aumento dos níveis de 

óxido nítrico e diminuição da produção de Trifosfato de Adenosina (ATP). Tudo isso 

culmina em vulnerabilidade mitocondrial, facilitando a ocorrência de mutações no Ácido 

Desoxirribonucleico (DNA) celular que incitam o processo de apoptose. 

As alterações glicêmicas interferem também na fosforilação da proteína Tau, 

componente formador dos Emaranhados Neurofibrilares, que conforme Blennow, Leon e 

Zetterberg (2006) propicia a formação de agregados insolúveis que por sua vez, 

comprometem a função neuronal devido sua ação bloqueadora nos sinais elétricos, além 

de causar uma desestabilização e consequente rompimento do citoesqueleto neuronal. 

Essa resistência foi correlacionada com Pré-Diabetes e/ou Diabetes, sendo 

percebida uma diminuição da taxa metabólica de glicose cerebral, especialmente nos 

locais onde normalmente se formam as Placas Senis e os Emaranhados Neurofibrilares, 

como córtex parietal e pré-frontal, na região precuneus que atua na criatividade do sujeito 

no que tange ao processamento de sonhos ativando aspectos sobre consciência e 

autoreflexão. 

As áreas de Brodmann 7, 10, 39, 40, 45 e 47 também são afetadas e sofrem 

influência sobre o reconhecimento dos estímulos recebidos e sua compreensão; a 

capacidade de planejar, memorizar e dividir atenção; o processo de alfabetização e 

aprendizado tátil e motor; a percepção de tom de voz, expressões faciais e corporais; a 

linguagem e interpretação de musicalidade, respectivamente. 



 

 

Em decorrência da alteração no metabolismo da glicose e consequente 

modificações cerebrais, tem-se uma maior dificuldade de memorização configurando-se 

como prejuízo cognitivo, mesmo antes do diagnóstico de DA. 

Um dos estudos do corpus (1) trouxe o uso de insulina regular intranasal como 

possível meio de prevenção à DA de maneira que, em doses diárias de 40UI, percebeu-se 

efeitos benéficos na memória dos indivíduos, levantando a possibilidade de que a insulina 

modifica os processos patológicos da DA, bem como seus sintomas. 

Também relatou que esses benefícios influenciaram positivamente na preservação 

e em alguns casos, no aumento do volume no cérebro, naquelas regiões comumente 

afetadas pela DA, além da capacidade de ter seus efeitos modulados pelo genótipo APOE. 

Outra pesquisa (3) refere-se ao aumento dos níveis de estradiol como fator de risco 

para o desenvolvimento da demência associada ao DM, pois este tem papel importante 

no metabolismo da glicose cerebral, o que reforça o porque do perfil de idosos com DA 

ser em sua maioria composto por mulheres. 

Já o estudo 4 traz o aumento dos níveis séricos de proteína GSK-3β em pacientes 

com DM2 e CCL confirmados, o que sugere que essa elevação ocorre após o indivíduo 

apresentar declínio cognitivo considerável. 

 

β- AMILOIDE E LESÃO VASCULAR 

 A Proteína Precursora Amiloide atua nos processos de reparação das lesões 

neuronais e a partir de sua clivagem, surge o peptídeo β-Amiloide que em situações 

fisiológicas é degradado pela Enzima de Degradação da Insulina, pois esta atua na 

regulação de seus níveis no SNC, no entanto, em indivíduos com DM2, essa depuração  

de β-Amiloide pode ser reduzida (LOPES, 2018). 

 Para que haja o surgimento de β-Amiloide a partir da clivagem da PPA, existe a 

ação de enzimas com a α-secretase, a β-secretase e a γ-secretase e a depender de qual 

delas se envolvam nesse processo, duas situações podem ocorrer: (1) quando é a α-

secretase que cliva a PPA, esse fragmento atua no crsciemtnos e manutanção da célula 

nervosa, e o restante é clivado pela γ-secretase; (2) quando é β-secretase que realiza a 

clivagem da molécula PPA  há uma chance maior de fragmentação em βA, pois possui 

maior potencial de agregar-se à outras proteínas e material celular (RODRIGUES; 

FILGUEIRAS, 2016). 



 

 

 Tais reações culminam no acúmulo de β-Amiloide e consequente formação de 

Placas Senis que ao se depositarem no tecido nervoso, interferem nas funções sinápticas 

e no tempo de vida da célula. 

O aumento da quantidade Placas Senis associado ao estresse oxidativo induzido 

pela alteração glicêmica acarreta alterações no metabolismo energético, relacionando a 

hipoperfusão como componente importante na patogênese da DA por reflexo da 

vasculopatia associada, resultando em danos microvasculares (LOPES 2018). 

CASCATA DE INFLAMAÇÃO, APOE E APOPTOSE 

Como citado anteriormente, a hiperglicêmia gera estresse oxidativo que promove 

a elevação da síntese  de mediadores como a interleucina -6 (IL-6) para atuar no aumento 

da síntese de espécies reativas de oxigênio, culminando em estado pró-inflamatório, 

evoluindo para um quadro de resistência à ação da insulina (BARBALHO et al, 2015). 

O processo de inflamação ocorre quando um agente não reconhecido pelo sistema 

imunológico é identificado, tal situação resulta a ativação das células de defesa e na 

produção de mediadores inflamatórios como os linfócitos T e B, monócitos e macrófagos. 

Estes, por sua vez, produzem citocinas e polipeptídeos que agem na sinalização do agente 

agressor. 

Outra ação importante é a mediação no metabolismo e na resposta da microglia e 

dos astrócitos que atuam na defesa imunológica do SNC, sendo ativada quando o processo 

de infecção é confirmado e/ou na presença de patologias neurodegenerativas, como é o 

caso da DA. 

O processo de formação das Placas Senis é influenciado pela Aβ, mas existe outro 

componente de extrema relevância, a apoliproteína E que por sua vez, influencia na 

formação de novos peptídeos Aβ grando um ciclo de interdependência (HUYNH et al., 

2017).  

Conforme os estudos de Silvestre (2017), o gene ApoE se subdivide em três 

isoformas: E2, E3 e E4, de modo que a presença do alelo E2 relaciona-se com a 

neuroproteção contra a DA ao contrário do E4 que associa-se à elevação do risco de taxas 

de β-Amiloide no SNC e declíno cognitivo em pessoas com idade acima de 60 anos. A 



 

 

apoliproteína E age na manutenção dos níveis de coleterol por meio do transporte de 

lipideos aos locais onde se faz necessária a reparação de danos no tecido cerebral.  

Existem outros mediadores que também são sinalizados como o Fator de necrose 

tumoral (TNF-α) e a Interleucina-6 secretado, em sua maioria pelos macrófagos de 

atuação na estimulação da apoptose das células-β, que por conseguinte diminuem a 

secreção de insulina levando a um quadro de hiperglicemia, resultando em deficits na 

plasticidade sináptica e alterações na morfologia do tecido neuronal. 

O quarto estudo referencia que a ApoE 4 está associada ao elevado risco de 

evolução do CCL para a DA devido o maior grau de capacidade neurodegenerativa e de 

desregulação do metabolismo da glicose. Desse modo, os indivíduos com DM2 que 

possuíam a ApoE 4 apresentaram um maior quantitativo de Placas Senis no hipocampo e 

de Emaranhados Neurofibrilares no córtex. 

O quinto e último estudo caracteriza o perfil de idosos com DM como tendo baixo 

escore de desempenho no MEEM, indicando uma maior propensão dessa patologia com 

o déficit cognitivo. 

Traz também a grande importância da existência de suporte conjugal e/ou familiar 

para o seguimento do tratamento do DM e prevenção do surgimento de depressão e outros 

distúrbios psíquicos que agravariam a saúde mental dos pacientes e sua qualidade de vida, 

podendo inclusive, predispor o aparecimento de DA. 

Conclusão 

 

 O Alzheimer é uma doença de etiologia ainda não definida, existem diversas 

hipóteses causais que sugerem fatores de risco associados, sejam eles comportamentais 

e/ou genéticos para seu surgimento. 

Essa revisão baseada em Estudos Clínicos Randomizados trazem evidências da 

possível relação do Diabetes Mellitus tipo 2 com a Doença de Alzheimer, uma vez que 

os processos atuantes na inflamação e no estresse oxidativo são comuns em ambas as 

patologias e se configuram como alterações que geram problemas neurodegenerativos e 

neurotóxicos. 

A hiperglicêmia, as anormalidades na sinalização insulínica, a resistência à 

insulina e as alterações metabólicas parecem estar intimamente conectadas com a 



 

 

formação de Placas Senis a partir do acúmulo de β-amilóide e de Emaranhados 

Neurofibrilares oriundos da hiperfosforilação da proteína Tau, culminando em 

inflamação, lesão neurológica, alterações estruturais e declínio cognitivo. 

Pesquisas com biomarcadores e com animais podem ser uma boa alternativa para 

os estudos mais aprofundados sobre a temática, no que diz respeito à elucidação da 

fisiopatologia de DA e como seus achados correlacionam-se com o DM2 para que depois 

se busquem os principais alvos terapêuticos. 

Tais evidências apontam para a necessidade de novas pesquisas na área, 

especialmente no que tange ao uso de fármacos hipoglicemiantes para previnir e/ou 

retardar o surgimento da DA. Essa relevância se dá pelo fato do DM2 ser uma doença 

passível de prevenção e tratamento e como isso traria benefícios para a população idosa 

e sociedade como um todo, repercutindo em aspectos sociais, econômicos, 

epidemiológicos e de qualidade de vida. 

 


