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Introdução: O Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico caracterizado pela presença de hiperglicemia, resultante de 

deficiência na ação e/ou secreção da insulina. O Brasil é o quarto país em número de diabéticos com prevalência de 

8,9% casos, equivalente a 12,5 milhões de diagnósticos. As complicações do Diabetes normalmente ocorrem devido ao 

gerenciamento inadequado da taxa de glicemia. Entre elas, tem ganhado destaque as complicações funcionais 

crônicas, tais como perda de mobilidade, dificuldades para realizar atividades de vida diária, piora da qualidade de vida 

e capacidade para o trabalho. Entender a evolução das consequências funcionais do Diabetes à luz da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) torna-se fundamental visando compreender melhor os 

determinantes de agravos à saúde e permitir ações preventivas antes que a perda funcional se torne permanente.

Objetivo: Examinar relações longitudinais entre os componentes da CIF em uma amostra de pacientes com Diabetes 

Mellitus acompanhada no serviço de saúde do município de Diamantina (MG).

Métodos: Estudo longitudinal com seguimento de três anos que incluiu 69 pacientes após a primeira avaliação do perfil 

funcional. Foram coletados indicadores dos componentes estrutura e função do corpo [EF] (dor musculoesquelética em 

diferentes regiões do corpo), atividades e participação [AP] (domínios físico, psicológico e social do Whoqol-brief; escala 

de participação social), fator ambiental [FA] (domínio meio-ambiente do Whoqol-brief) e dados sociodemográficos e 

clínicos. Foi usada a Análise Fatorial Confirmatória para testar a adequação do modelo de mensuração e a Modelagem 

de Equação Estrutural (MEE) para examinar as relações explicativas simultâneas entre as múltiplas variáveis que 

integram a CIF.

Resultados: A amostra foi composta em sua maioria por mulheres (63,2%), idade entre 35 e 44 anos (29,9%) e 

escolaridade de nível superior (92,2%), tempo de diagnóstico entre cinco e dez anos (72,0%). A MEE apresentou um 

bom ajuste (CFI=0,917; RMSEA=0,066; IC=0,029–0,095) dando suporte ao modelo testado. A clássica relação entre 

deficiência de EF e AP foi confirmada apenas na primeira avaliação. Na segunda avaliação, não houve associação 

significativa entre os fatores EF e AP. O estudo longitudinal confirmou que o nível de deficiência na EF na linha de base 

foi preditor de deficiência na EF após três anos (coeficiente padronizado [CP]=0.70); no mesmo sentido, limitações na 

AP anterior influenciaram a AP atual (CP=0.36). FA foram mediadores na relação entre deficiência na EF e AP na 



primeira avaliação; após três anos, os FA se associaram apenas ao fator AP (CP=-0,46).


