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RESUMO 
 

 
O diabetes Mellitus (DM) tem diversas classificações, mas a grande maioria dos 

casos é do Tipo 1 ou 2. O alvo do tratamento principal é controle adequado da 

glicemia, evitando, assim, o aparecimento complicações. Isto exige a modificação do 

estilo de vida, que não se instala muito facilmente, pois é necessário decorrer de um 

percurso que envolve a reflexão de um todo o projeto de vida do paciente, bem 

como de uma reavaliação de suas expectativas a respeito do próprio futuro. Além 

disso, as propostas atuais de educação podem ser difíceis de reproduzir na prática 

clinica. Por isso, este acaba sendo um processo lento e difícil, principalmente no que 

se refere à alimentação. Diante disso, este trabalho objetivou avaliar o conhecimento 

e atitudes de pacientes com DM acompanhados em um ambulatório de 

endocrinologia da atenção terciária, a sua correlação com os parâmetros de controle 

da doença e o impacto da educação em diabetes sobre tais características. Este 

consistiu em um estudo clínico prospectivo randomizado controlado, onde dois 

grupos não pareados foram divididos de forma randomizada. No total, foram 

incluídos 106 pacientes no grupo intervenção (GI) e 94 no grupo controle (GC).  Um 

grupo recebeu uma intervenção educacional simples, através do contato face a face, 

onde um folheto era entregue e as duvidas recorrentes eram elucidadas. Identificou-

se uma população predominantemente feminina, com longo tempo de doença, com 

elevado nível de hemoglobina glicada (HbA1c) e perfil satisfatório de conhecimentos 

e atitudes. Observou-se que o GC apresentou aumento na HbA1c  enquanto o GI 

teve redução da mesma. Não foram identificadas alterações estatisticamente 

significativas no perfil de conhecimentos no GI, mas sim no GC. Observou-se 

melhora de atitudes em ambos os grupos. Constatou que a diferença existente no 

grau de conhecimento por escolaridade deixou de existir, sugerindo que 

principalmente os indivíduos com menos estudo podem ser grandemente 

beneficiados por este tipo de intervenção de baixa complexidade. Assim, vê-se que 

estratégias novas devem ser pensadas, uma vez que não somente fatores como 

conhecimentos e atitudes estão envolvidos na adesão ao tratamento.  

 
   

 
Palavras-chave: Diabetes; Conhecimentos, Atitudes, Educação nutricional. 
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ABSTRACT  

 

Diabetes Mellitus (DM) has different types, but the more common are type 1 

and 2. The main objective of treatment is the control of blood glucose, thus 

preventing the onset complications. This requires changes in lifestyle, which does not 

settle easily, since it’s necessary to follow a path that involves the reflection of a 

whole project of the patient's life, as well as a reassessment of their expectations 

about their own future. In addition, current educational proposals may be difficult to 

perform in clinical practice. Therefore, this ends up being a slow and difficult process, 

especially when it comes to eating habits. The objective of this study was to evaluate 

the knowledge and attitudes of patients with DM who are treated at a tertiary care 

endocrinology outpatient clinic, also its relationship with the parameters of disease 

control and the impact of diabetes education on these points. This consisted of a 

prospective randomized controlled clinical trial, where two unpaired groups were 

randomized. In total, 106 interventional group (GI) and 94 control group (GI) were 

included. One group received a simple educational intervention, through face-to-face 

contact, where a leaflet was given and the recurring doubts were elucidated. It was 

identified a predominantly female population with a long disease period, with a high 

level of glycated hemoglobin (HbA1c) and a satisfactory profile of knowledge and 

attitudes. Also, this could observed that the GC  presented increase in HbA1c while 

the GI had a reduction of the same. No statistically significant changes were 

identified in the profile of knowledge in GI, but were found in GC. About attitudes, 

both groups increased positive results. It also was verified that the difference in f 

knowledge by educational level no longer exists, suggesting that people with low 

Schooling can be greatly benefited by this type of low complexity intervention. Thus, 

it is seen that new strategies should be considered, since not only factors such as 

knowledge and attitudes are involved in adherence to treatment. 

 

Keywords: Diabetes; Knowledge, Attitudes, Nutrition Education 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus (DM) é um transtorno metabólico de etiologias distintas, 

caracterizado por hiperglicemia crônica, associado a distúrbios no metabolismo de 

macronutrientes. Estima-se que 382 milhões de pessoas no mundo têm DM e a 

tendência é que em 2035 esse número suba para 592 milhões devido à alta 

incidência da obesidade (Nucci, 2004; Toscano 2004; Pontieri & Bachion 2007; IDF, 

2013). Além disso, o DM habitualmente está associado a outras doenças, como 

dislipidemia, hipertensão arterial, disfunção endotelial e ao aumento de mortalidade 

cardiovascular (Alfradique, 2009).  

  O grande desafio vai além de manter a glicemia dentro de parâmetros 

adequados (para pacientes com DM, os parâmetros adequados são: glicemia de 

jejum <130 mg/dl e hemoglobina glicada <7%) (ADA, 2017). Há evidências de que o 

manejo intensivo de peso, colesterol e de pressão arterial é eficaz em retardar ou 

prevenir complicações micro e macrovasculares (Kemp et al., 2005; Kennedy et al., 

2005). Estudos (UKPDS, 1998), mostraram que o controle glicêmico intensivo foi 

associado à diminuição das taxas de complicações microvasculares em pacientes 

com DM tipo 2 (DM2), e a longo prazo, redução também das taxas de doenças 

macrovasculares (ADA, 2017). Além disso, melhorias em lipídios e o controle da 

pressão arterial levaram a reduções nas complicações macrovasculares em pessoas 

com DM (ADA, 2017). No entanto, ainda é alto o número de pacientes que não 

alcança um controle adequado destas comorbidades associadas, mesmo com o 

desenvolvimento de novas medicações e tecnologias para auxiliar no manejo da 

doença (ADA, 2017; Ali et al.,2013; Fernandez et al., 2011; Kerr et al., 2007). 

O DM é uma das doenças crônicas mais psicologicamente exigentes (Llorente 

& Urrutia, 2006). Isso indica a necessidade de apoio psicossocial e espiritual no 

cuidado dos pacientes (Jafari et al., 2014). Diversos fatores podem interferir no 

prognóstico destes indivíduos, como: alterações no controle glicêmico, número de 

medicações, diminuição da produtividade e da qualidade de vida e aumento do 

índice de mortalidade (Rodin, 1990; Rocha et al., 2002; Pontieri & Bachion 2007) 

Entretanto, devido às diversas alterações no estilo de vida que são impostas 

às pessoas portadoras do DM, a adesão destas ao tratamento tem sido um grande 

desafio, já que uma doença crônica pode modificar de forma profunda a vida, 
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podendo ocorrer sentimentos de angústia e desespero e a sensação de pouco 

controle de sua vida (Oliveira & Zanetti, 2011) 

No processo de adesão, os pacientes têm total autonomia e habilidade para 

aceitar ou não as recomendações dos profissionais, tornando-se participantes 

totalmente ativos do processo de tratamento (Caprara & Franco, 1999; Gonçalves et 

al.,1999). É preciso então verificar os fatores que tornam a incorporação de 

determinadas atitudes necessárias ao tratamento de saúde tão difíceis e distantes 

da realidade de parte dos pacientes, visto que nem mesmo os avanços na 

tecnologia e cuidado com o DM tem sido suficientes para minimizar o problema 

(Pontieri & Bachion 2007).  

As dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos portadores de DM nos levaram 

a buscar qual o seu conhecimento em relação à doença, como se sentem em 

relação a ela e qual a sua disposição para enfrentar os desafios. Estes fatores 

constituíram o objeto da presente investigação. Além disso, avaliaremos o controle 

glicêmico dos pacientes (hemoglobina glicada), a fim de correlacionar com seu grau 

de conhecimento e atitude frente à doença. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. O DIABETES MELLITUS E SEU TRATAMENTO 

 

2.1.1. Epidemiologia mundial e brasileira 

  

O DM continua a ser a sétima principal causa de morte nos Estados Unidos, 

com 69.071 atestados de óbito listando-a como a causa da morte e um total de 

234.051 atestados de óbito incluindo o DM como uma causa subjacente. Somente 

em 2011, cerca de 282.000 atendimentos de emergência foram registrados para 

adultos com DM com 18 anos de idade ou mais e 71% desses pacientes tinham 

pressão arterial maior ou igual a 140/90 milímetros de mercúrio ou usavam 

medicamentos para controle da pressão arterial no ano de 2012 (ADA, 2016). 

Além disso, entre 2009 e 2012, 65% dos pacientes acima de 18 nos tinham 

colesterol LDL no sangue maior ou igual a 100 mg/dL ou utilizavam alguma 

medicação para controle de colesterol. Em 2010, as taxas de hospitalização por 

doença cardiovascular foram 1,8 vezes maiores entre os adultos de 20 anos de 

idade ou mais com diagnóstico de DM do que entre os adultos sem diagnóstico de 

DM, enquanto as taxas de hospitalização por acidente vascular cerebral foram 1,5 

vezes maiores. Além disso, o DM foi listado como a principal causa de insuficiência 

renal em 44% de todos os novos casos (ADA, 2016). 

 O International Diabetes Federation Atlas mostrou que um em cada 11 

adultos no mundo tem DM, o equivalente a 415 milhões de pessoas, sendo que 3/4 

das pessoas vivem em países de baixa renda. Além disso, estima-se que um em 

cada dois adultos ainda não foi diagnosticado. No Brasil, chegou-se a 14,3 milhões 

de pessoas com DM em 2015 (equivalente a 9,4% da população) e a mortalidade 

atingiu 130.700 pessoas. A previsão é que em 2040, esse numero de pessoas 

aumente para 23,2 milhões (SBD, 2015). 

 No Brasil, a prevalência de obesidade e DM também tem aumentado. Uma 

pesquisa realizada nas capitais de todo o pais no final de 2016, divulgada pelo 

ministério da saúde, mostrou que o brasileiro está mais obeso e este importante 

crescimento da obesidade é um dos fatores que pode ter colaborado para o 

aumento na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como o DM e a 

hipertensão (Brasil, 2017). 
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 Nos últimos dez anos, a prevalência da obesidade aumentou cerca de 60%, 

atingindo quase um em cada cinco brasileiros. Além disso, o diagnóstico de DM no 

Brasil passou de 5,5% para 8,9%, aumento de 62%, e o diagnóstico é mais 

prevalente em mulheres (Brasil, 2017).  

 Esta pesquisa também mostrou uma importante mudança no hábito alimentar 

da população, como uma diminuição da ingestão de ingredientes considerados 

básicos e tradicionais na mesa do brasileiro. Por exemplo, consumo regular de feijão 

diminuiu cerca de 9%, e apenas um entre três adultos apresentaram consumo 

regular de frutas e hortaliças. Esta transição alimentar no Brasil tem colaborado para 

que estejamos no grupo de países que apresentam maiores prevalências de 

obesidade (Brasil, 2017). 

 

 

2.1.2. Classificação do Diabetes 

 

 O DM é classificado em DM tipo 1 (DM1), DM tipo 2 (DM2), DM gestacional 

e outros tipos de DM (esta última categoria inclui diversas condições com 

fisiopatologias distintas, como defeitos genéticos relacionados à função de células β 

ou à ação da insulina, doenças do pâncreas, tais como a fibrose cística, pancreatite, 

uso de fármacos entre outros). Cerca de 95% dos casos de DM são devidos ao DM1 

e DM2 (ADA 2017). No DM1 ocorre destruição das células β, geralmente devido a 

um processo autoimune, levando a deficiência absoluta de insulina, enquanto no 

DM2 ocorre um defeito progressivo na secreção de insulina bem como resistência à 

ação desta (ADA, 2017).  

O DM pode ser diagnosticado com base nos critérios de glicose plasmática de 

jejum, através do teste oral de tolerância à glicose (TOTG) ou mesmo com base na 

avaliação da hemoglobina glicada (HbA1c).  O comitê de Especialistas em 

Diagnóstico e Classificação de DM definiu como parâmetros os apresentados no 

quadro um abaixo (ADA, 2017; SBD 2016): 
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Quadro 1: Critérios para diagnóstico de DM, segundo a ADA 2017 e a SDB 2016. 

Método Normal Pré-diabetes Diabetes 

Glicemia 
(mg/dL) 

Até 99 100 - 125  126 

TOTG 
(mg/dL) 

Até 140 140 - 199  200 

HbA1C 
(%) 

Até 5,7 5,7 - 6,4  6,5 

 

 

Ressaltando que, para pacientes já diagnosticados com DM, os parâmetros 

para que o mesmo seja considerado controlado, são: glicemia de jejum <130 mg/dl e 

hemoglobina glicada <7% (ADA 2017). 

O DM é uma patologia crônica e que necessita de acompanhamento 

contínuo, com foco na implementação de estratégias que visem não só ao controle 

glicêmico, mas também ao controle das comorbidades e fatores de risco 

cardiovascular (Valensi et al., 2001).  

   

 

2.1.3. Aspectos ligados ao tratamento 

 

Para que o paciente se envolva no tratamento é importante que ele tenha 

conhecimento sobre as melhores formas de praticar o autocuidado, tendo ciência 

das consequências caso o controle não seja devidamente realizado (Pontieri e 

Bachion 2007). 

 A equipe multidisciplinar (nutricionista, médico, enfermeiro, educador físico, 

psicólogo, etc.) deve estar envolvida como um todo, visto que o paciente precisará 

de diversos cuidados, como orientação para uma alimentação saudável e redução 

do peso (para aqueles que estão classificados como sobrepeso ou obesos), 

orientação para atividade física, controle medicinal, entre outros (SBD, 2016). 

 O tratamento medicamentoso no DM1 consiste no uso de insulina em 

esquemas de múltiplas doses ou até mesmo com bomba de infusão subcutânea. No 

DM2 são utilizados agentes antidiabéticos orais e, eventualmente também a insulina. 

Existem diversas classes de antidiabéticos orais e injetáveis que podem ser 

utilizados em diferentes combinações para o adequado manejo da glicemia (SBD, 

2016). 
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 Além disso, o paciente deve realizar exames periodicamente para rastrear 

complicações, como exame de fundo de olho, exame dos pés, pesquisa de 

microalbuminúria, etc. Para alguns pacientes deve ser incentivada a monitorização 

diária (aferição e registro), através de um monitor de glicemia (SBD, 2016), para 

ajustes das doses de insulina. Por fim, são avaliados os parâmetros laboratoriais de 

controle da doença, como glicemia e HbA1c.  

 A adesão ao tratamento vai além de simplesmente cumprir determinações do 

profissional de saúde, pois dessa maneira o paciente pode se sentir completamente 

excluído do controle do seu estado de saúde. Neste processo, os pacientes têm total 

autonomia e habilidade para aceitar ou não as recomendações dos profissionais, 

tornando-se participantes ativos do processo de cuidado (Gonçalves et al., 1999; 

Heitkemper, 2017).  

Sendo assim, é de extrema importância que se estimule a adesão ao 

autocuidado. A educação em saúde pode ser uma das estratégias que melhor 

possibilite o envolvimento dos pacientes ao esquema de tratamento. Esta tem sido 

muito valorizada e é considerada parte fundamental integrante do tratamento das 

doenças crônicas (Péres et al., 2007). 

  

2.2. ESTILO DE VIDA: A PRINCIPAL ATENÇÃO  

 

 2.2.1. A influência de fatores psicológicos e comportamentais na mudança de 

hábitos 

  

 Doenças crônicas, como o DM, exigem uma grande atenção psicológica e 

comportamental aos pacientes. Isto porque a autonomia do usuário pode ser um 

desafio na adesão ao tratamento. É preciso estar atento ao processo que se dá para 

a construção de novos conhecimentos, que podem conduzir o usuário à atitude 

adequada de comportamentos preventivos e de promoção à saúde (Funnell & 

Anderson, 2004). Estes devem gerar a ampliação das possibilidades de manejo 

adequado  da  doença, da reabilitação  e  tomada  de  decisões que  possam vir a 

favorecer  a  sua  qualidade  de  vida (Funnell & Anderson, 2004). 

 As questões relacionadas a hábitos alimentares envolvem alguns elementos 

complexos, como fatores culturais, que são passados de geração a geração ou por 

instituições sociais. Além disso, ressaltam-se os fatores econômicos, referentes ao 
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custo e à disponibilidade de alimentos e, por fim, aos efeitos sociais, relacionados à 

aceitação ou rejeição de alguns padrões alimentares (Zanetti et al., 2006; Suwattee, 

2003; Funnell & Anderson, 2004). 

 A dificuldade de seguir a conduta dietética prescrita acontece devido à rotina, 

ao valor cultural do alimento, às condições socioeconômicas e todo aspecto 

psicológico que está envolvido. Além disso, é fato que o desejo alimentar está 

sempre presente na vida do paciente diabético, principalmente por influencia da 

restrição alimentar (Zanetti et al., 2006).  

 Este desejo afeta profundamente o psicológico, gerando uma cadeia 

simultânea de sensações, como vontade, repressão, mentira, negação, prazer e 

culpa. Muitos pacientes encontram dificuldade, por exemplo, em frequentar festas e 

não poder comer os alimentos, que geralmente são ricos em carboidratos. Pacientes 

relatam que sentimentos sobrepõem-se ao seu próprio controle racional, gerando 

dificuldades de concentração e de raciocínio (Péres et al., 2007). 

 Por isso, a dietoterapia se torna uma parte muito trabalhosa no tratamento da  

doença.  A análise detalhada dos hábitos alimentares  dos  pacientes  é  de extrema 

importância  para  a obtenção exata das informações necessárias para o 

acompanhamento das  terapias nutricionais (Franz, M.J. et al., 2003).  

 Além disso, é importante que o paciente sinta liberdade em gerenciar seu 

tratamento. Não se deve acusar o paciente de não conseguir manter o controle 

adequado da sua doença, pois esta atitude pode gerar sentimento de culpa e 

inferioridade, mas envolvê-lo em todas as etapas, incentivando o adequado 

autocuidado (ADA, 2017). 

 A conversa informativa, envolvendo negociação com o paciente ao  

prescrever  o plano alimentar, é importante para  viabilizar  a  mudança  de  

comportamento. O incentivo à  redução  de  ingestão  de  alimentos  gordurosos  e  

a  incorporação  de nutrientes adequados à alimentação nem sempre é tarefa fácil. 

Este processo deve envolver o apoio da família e da equipe de saúde como 

mediadores para a adesão ao plano alimentar, além de praticas de educação em 

DM (ADA, 2017). 

 

2.2.2. Importância da educação em DM para o autocuidado 
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 A educação em DM objetiva melhorar o controle glicêmico e metabólico, 

prevenir as complicações agudas e crônicas associadas e melhorar a qualidade de 

vida, com  os menores custos possíveis.  Durante este processo educativo, o 

paciente deve, juntamente  com  a  equipe   de  saúde multiprofissional,  buscar  

estratégias que sejam efetivas e  o  auxiliem  a  manejar  sua doença (Torres et al. 

2005). 

 A educação em saúde tem se mostrado a base para o manejo adequado e o 

controle da doença. Isto porque a prevenção de complicações por  meio  do  

autocuidado  possibilita que  pessoa  conviva  melhor  com  sua condição (Funnell & 

Anderson, 2004).  De acordo com a ADA (2017), todos os pacientes com DM 

devem participar de programas de educação de autogestão do diabetes para facilitar 

o conhecimento e desenvolvimento de habilidades necessárias para o autocuidado. 

 Para garantir a efetividade da educação em DM é necessário conhecer e 

compreender as experiências que o paciente com DM possui. Isso porque este 

atribui um sentido às experiências vividas com a doença, que tende a se relacionar 

com seu modo de viver (Beeney et al., 2001; Péres et al., 2007). Neste caso, para 

que um processo educativo se torne eficaz, é de grande importância que se conheça 

as crenças, os pensamentos, os sentimentos, os comportamentos e as atitudes dos 

pacientes, e as suas relações com outros indivíduos (Oliveira & Zanetti, 2011). 

 Os pacientes diabéticos envolvidos neste processo educativo podem se 

beneficiar do aprendizado para implementar mudanças no estilo de vida. É possível 

que o mesmo já apresente melhora do controle glicêmico logo nos primeiros três a 

seis meses de envolvimento no processo educativo instituído (Oliveira & Zanetti, 

2011). 

 Além disso, educação em saúde para o autocuidado é muito útil na redução  

de  custos  para  os serviços  de  saúde, visto que, ao se prevenir  e/ou  retardar  as  

complicações  advindas  da doença, reduz-se os gastos com o tratamento (McLellan 

et al., 2007; Oliveira & Zanetti, 2011). 

   

  

2.2.3. Mudanças no estilo de vida 

  

 A população atual tem se tornado cada vez menos ativa, principalmente 

devido ao advento da tecnologia moderna (Mendes et al., 2013). Isso porque, com o 
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aumento do uso de elevadores, escadas e esteiras rolantes, computadores, dentre 

outros, a população acaba se movendo muito menos ao longo do dia. Mesmo as 

atividades básicas do dia a dia são deixadas de lado, como abrir manualmente o 

vidro de um carro, levando ao aumento do sedentarismo (Mendes et al., 2013).  

 Os efeitos da atividade física sobre o controle metabólico e a redução do 

peso corporal são fundamentais para o tratamento do DM. É fato que a prática 

regular de atividade física tem se mostrado muito eficaz para o controle da glicemia, 

redução da resistência à insulina e até mesmo do peso corporal (Franciosi, 2005). 

Além desses, também são constatados efeitos psicológicos benéficos para os 

indivíduos, em várias as faixas etárias (Franciosi, 2005). 

  Entretanto, a modificação do estilo de vida não se instala muito facilmente. 

Assumir uma rotina que envolve o incremento de atividade física, um adequado 

planejamento alimentar e uso contínuo e permanente de medicamentos, impõem 

uma grande necessidade de se entrar em contato com sentimentos, crenças, 

desejos e atitudes do paciente (Zanetti et al., 2006). Por isso, este acaba sendo um 

processo lento e difícil (Suwattee, 2003). 

 Conhecer a rotina dos pacientes, o que eles apreendem com sua realidade e 

como costumam organizar seu cotidiano pode fornecer caminhos para que se 

estabeleçam estratégias de intervenção e ampliar a compreensão dos fatores 

associados à adesão ao tratamento (Zanetti et al., 2006).  

O controle adequado do DM é possível por meio da implementação de 

programas educativos e da devida incorporação de conhecimentos e atitudes sobre 

a doença. Essas estratégias tendem a favorecer a mudança de comportamentos 

através do estabelecimento de uma alimentação balanceada e da adoção da prática 

de atividades físicas (Péres et al., 2007) . 

  

2.3. MÉTODOS PARA A AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E ATITUDES 

 

 A utilização de questionários ou instrumentos como métodos avaliativos é 

uma importante estratégia de programas educativos na área da saúde, pois estes 

possibilitam a mensuração dos efeitos decorrentes do processo de ensino e 

aprendizagem e até possíveis mudanças de atitudes relacionadas ao DM. É também 

uma forma de compreender as necessidades dos pacientes e das condições para a 

implementação do processo educativo (Torres et al., 2005). 
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2.3.1. Principais questionários de avaliação de conhecimentos 

 

O Questionário dos Conhecimentos da Diabetes (QCD) foi desenvolvido para  

avaliar o conhecimento dos pacientes acerca da doença e tratamento. Este aborda 

várias dimensões de representação cognitiva da doença: identidade, consequências, 

causa, duração, controle, cura e reações emocionais (Michels et al., 2011). O QCD 

questiona a realização de atividades pelos pacientes e sua concordância com a 

prescrição médica ou outro profissional de saúde. É usado principalmente para 

pacientes com DM2, mas pode ser usado para DM1 (Sousa et al., 2015).  

A versão brasileira aborda seis dimensões e 15 itens de avaliação do 

autocuidado para com o diabetes. Sendo eles: Alimentação geral, alimentação 

específica, atividade física, monitorização da glicemia, cuidado com os pés, uso do 

medicamento e três itens para a avaliação do tabagismo, totalizando-se 17 itens 

(Michels et al., 2011) . O sistema de pontuação do questionário foi elaborado de 

acordo com o número de dias da semana (zero a sete), onde zero seria a situação 

menos desejável e sete a mais favorável. Ressalta-se que na dimensão 

“alimentação específica”, ao abordar consumo de alimentos ricos em gordura e 

doces, os valores pontuados são invertidos (Michels et al., 2011). 

Outra possibilidade para avaliação de conhecimentos é o Diabetes – 39 (D-

39), voltado principalmente para pacientes com DM2. Este instrumento objetiva o 

esclarecimento de assuntos de relevância para o paciente como também determinar 

necessidades desconhecidas (Queiroz et al., 2009). Este é constituído por 39 itens, 

que abrangem cinco dimensões da vida: Controle do Diabetes, Energia e 

Mobilidade, Impacto social; Ansiedade e Preocupação e funcionamento Sexual. 

Neste instrumento as pessoas respondem o quanto a sua qualidade de vida foi 

afetada, durante o último mês (Queiroz et al., 2009).  O paciente deve preencher um 

“X” em um ponto da escala, que é representada por uma linha contínua, onde se 

identificam os números de um a sete, onde um representa a qualidade de vida 

absolutamente nada afetada e sete, extremamente afetada. Ao final, o instrumento 

ainda apresenta duas questões que qualificam a percepção acerca da sua qualidade 

de vida de maneira global (Queiroz et al., 2009). 

 Um instrumento que tem sido amplamente reconhecido é o Diabetes 

Knowledge Questionnaire (DKN-A). Este é um questionário autopreenchível que 
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apresenta 15 tópicos sobre diferentes aspectos relacionados  ao conhecimento  

geral  sobre DM.  Ele apresenta cinco  dimensões, sendo elas: fisiologia  básica;  

hipoglicemia;  grupos  de alimentos e  suas  substituições; gerenciamento  do DM na  

intercorrência  de  alguma  outra possível  doença e princípios gerais dos cuidados 

do DM. Neste questionário, a escala geral de medida é de 0-15 escores, sendo que 

cada item é medido  com  escore  zero (0) para resposta incorreta e um (1)  para 

correta. Os tópicos de número 1 a 12 requerem apenas uma resposta correta. Já 

nos tópicos de 13 a 15  existem duas  respostas  corretas  e  ambas devem  estar 

assinaladas  para  ser atribuído o ponto.  Na análise de resultados, quanto mais  

elevado for o  escore geral,  maior  o conhecimento  sobre  o DM, podendo ser 

usado para avaliar todos os tipos de DM (Torres et al. 2005). 

  

2.3.2. Principais questionários para avaliação de atitudes e qualidade de vida 

 

O Diabetes Attitudes Questionnaire (ATT-19) é um questionário 

autopreenchível que trata da medida de ajustamento psicológico para o DM. Ele foi 

desenvolvido como uma resposta para as necessidades de avaliação  de  aspectos  

emocionais e psicológicos  relacionados à doença, ou seja, ele avalia quais são as 

atitudes do paciente diabético com relação à sua doença.  Ele é composto por 19 

itens, sendo estes divididos em  seis  domínios:  Estresse  associado ao  DM; 

receptividade  ao  tratamento;  nível de confiança  no tratamento;  eficácia  pessoal;  

percepção  relativa à saúde;  e  aceitação  social.  As respostas  são  medidas 

individualmente pela  escala  de  Likert  de  cinco  pontos , sendo discordo 

totalmente  marcado como escore  1 e  concordo  totalmente registrado como  

escore  5. O total da  taxa-escore  irá variar  entre  19  a  95  pontos,  sendo que, 

quanto mais alta a pontuação, mais positiva a  atitude em relação a doença (Torres 

et al. 2005).  

Estudos realizados a respeito da viabilidade e da confiabilidade do ATT-19   

enfatizam sua importância e eficácia na avaliação de processos educativos de 

autocuidado. Este apura se os pacientes com DM têm suficiente compreensão sobre 

sua doença, visto que este questionário já é referência para estudos comparativos 

de qualidade de vida de pessoas diabéticas (Polonsky, 2000; Torres et al. 2005). O 

ATT-19 permite ainda que se identifiquem questões emocionais e psicológicas dos 
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indivíduos referentes às estratégias de aprendizagem social e comportamental, tais 

como a dieta e a prática de atividade física (Polonsky, 2000). 

Outro questionário utilizado é o Diabetes Quality of Life Measure (DQOL), que 

foi validado no Brasil em 2008 por Correr et al. É um questionário autopreenchível 

com o objetivo de avaliar principalmente pacientes com DM1. Trata-se de um 

questionário que avalia percepção individual subjetiva de qualidade de vida, como 

impacto, satisfação e preocupação social relacionado ao DM. Ele objetiva a 

avaliação de mudanças após uma intervenção terapêutica, seja farmacológica ou 

educativa (Correr et al., 2008). As respostas estão organizadas em uma escala 

Likert de cinco pontos, onde um representa “muito satisfeito” ou “nunca” e cinco 

representa “nada satisfeito” ou “sempre. Assim, quanto mais próximo de um  estiver 

o resultado, melhor a avaliação da qualidade de vida (Correr et al., 2008; Curcio et 

al., 2011). 

Já outro questionário, Problem Areas In Diabetes (PAID), avalia o impacto do 

DM na qualidade de vida do paciente e de seu tratamento através da perspectiva do 

mesmo. Este aborda 20 questões voltadas para o estado emocional dos  pacientes 

com DM1e DM2 (Gross et al., 2007).  As questões abordam aspectos relacionados a 

viver com diabetes e seu tratamento, incluindo culpa, raiva, depressão, preocupação 

e medo. O PAID gera um escore variando de 0-100, onde um escore alto indica um 

alto nível de sofrimento emocional (Gross et al., 2007). 
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Quadro 2: Principais instrumentos para avaliação de conhecimentos e atitudes de 

pacientes com DM 

INSTRUMENTO OBJETIVO AVALIAÇÃO 

QCD Avaliar adesão ao autocuidado nos 

diabéticos 

Conhecimentos 
D-39 Avaliar a qualidade de vida relacionada à 

saúde 

DKN-A Avaliar o conhecimento e compreensão 

geral sobre a doença. 

ATT-19 Avaliar questões psicológicas e emocionais 

dos indivíduos frente às estratégias de 

aprendizagem 

 

 

 

 

Atitudes 

DQOL Medir a percepção individual subjetiva de 

qualidade de vida 

PAID Avaliar aspectos da qualidade de vida e 

problemas emocionais relacionados a viver 

com diabetes e seu tratamento 

Fonte: Adaptado de Curcio et al., 2011. 

 

 

  Os questionários escolhidos para este trabalho (ATT-19 e DKN-A) podem  

ser  utilizados  tanto para avaliar pacientes com DM1 e  DM2. O DKN-A foi escolhido 

por abordar temas variados, desde manejo de complicações até substituições 

alimentares. Já o ATT-19 foi escolhido por ter sido julgado como de fácil 

entendimento. Ambos se mostraram eficazes na avaliação de conhecimentos e 

atitudes, respectivamente apresentam resultados satisfatórios no processo de 

validação (Torres et al. 2005; Curcio et al., 2011). 

 Além disso, estes questionários na  versão  em  português  apresentam ótima 

aplicabilidade  para se medir  e  avaliar  efeitos  das intervenções  educativas  nos  

programas  de  educação  em DM,  o  que  permite  aos  profissionais  de  saúde 

confirmar  a  efetividade  de suas ações ou estabelecer  reorientações (Torres et al. 

2005). 



24 

 

Ressalta-se que a maioria dos pacientes (70%) na validação necessitou de 

apoio dos entrevistadores para responder aos  instrumentos, devido ao seu baixo 

nível de escolaridade (Torres et al. 2005). Por isso, considerou-se ideal para 

padronizar o estudo que o os questionários fossem aplicados com o auxílio de um 

entrevistador.  

 

2.4. INTERVENÇÃO EDUCACIONAL INDIVIDUAL  

 

Diversas estratégias são identificadas na literatura, desde intervenções 

presenciais, sejam individuais ou em grupo, até o uso das tecnologias atuais (como 

a internet e os aplicativos para celular) visando à promoção da educação em DM, 

com o objetivo de melhorar o autocuidado e, por conseqüência, o controle glicêmico 

(Heitkemper et al., 2017).  

Isto porque muitos estudos têm mostrado que estratégias de educação em 

DM, associados aos cuidados primários, são eficazes na melhoria do controle 

glicêmico dos pacientes portadores de DM. Entretanto, os melhores métodos para 

tal prática ainda não foram definidos (Ferguson et al., 2015, Health Quality Ontario, 

2009). 

Imazu et al.,(2015) e Torres et al., (2008) mostram intervenções individuais e 

em grupo semelhantes, com práticas educacionais, visando a educação em 

diabetes, com encontros semestrais ou mensais, respectivamente. Ambos 

apresentaram bons resultados para a intervenção individual, no contato face a face 

com o paciente.  

O mesmo foi observado no estudo de Cortez et al., (2017), que apresenta um 

programa voltado para educação em diabetes altamente estruturado, com encontros 

frequentes, onde são realizados ciclos de atividades lúdicas para estimulo do 

conhecimento. Nessa proposta, os pacientes são contatados por telefone nos 

intervalos de tempo entre os encontros, para estimular a adesão ao tratamento. Este 

tipo de intervenção apresentou resultados positivos. 

Contudo, como desvantagem, essas intervenções não são fáceis de 

reproduzir na prática clínica. Deve-se considerar os obstáculos que um paciente 

pode enfrentar para frequentar o grupo, como dificuldade de locomoção, 

indisponibilidade de horário (por conta do trabalho, por exemplo), custeio do 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Health%20Quality%20Ontario%5BCorporate%20Author%5D
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transporte. Além disso, existe uma alta demanda de profissionais envolvidos para a 

realização das atividades. 

Outro fator importante é que esses tipos de intervenção dependem do 

interesse de participação do paciente, que pode estar desmotivado ou que 

simplesmente não reconhece a importância da educação no autocuidado, e por isso, 

não procura orientação adequada. 

É preciso selecionar a forma de instrução educacional apropriada a 

cada situação, visando motivar os pacientes a participar ativamente e cooperar, mas 

que atenta à necessidade da população, para que todos os pacientes possam ser 

beneficiados (Jirkovská, 2017; Odnoletkova, 2014).  

Sendo assim, este estudo visou desenvolver uma intervenção educacional 

simples, que possa ser reproduzida no âmbito da prática clínica e avaliar o seu efeito 

sobre o controle glicêmico, conhecimentos e atitudes dos pacientes. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jirkovsk%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28379018
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o nível de conhecimento e a atitudes sobre o DM de pacientes com a 

doença acompanhados no Ambulatório de Endocrinologia do HUAP, sua relação 

com o controle glicêmico e os aspectos socioeconômicos e a influência da educação 

em diabetes nestes parâmetros. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar o grau de conhecimento e atitude sobre o DM dos pacientes através da 

aplicação de questionários padronizados 

 

- Avaliar o controle glicêmico (hemoglobina glicada) e o perfil socioeconômico destes 

pacientes 

 

- Comparar o grau de conhecimento sobre o DM com as atitudes demonstradas 

pelos pacientes 

 

- Relacionar o perfil socioeconômico com o grau de conhecimentos, atitudes e 

parâmetros de controle glicêmico 

 

- Relacionar o conhecimento e a atitude em relação ao DM com o controle da 

doença. 

 

- Observar a influência da educação em diabetes nos parâmetros laboratoriais de 

controle do DM, de conhecimentos e atitudes avaliados. 
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4. PACIENTES E MÉTODOS 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 Este protocolo de pesquisa e um adendo foram analisados e aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/HUAP (CAAE: 

0264.0.258.000-11; 35038014.4.0000.5243). 

 Todos os participantes foram esclarecidos sobre os procedimentos da 

pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE - Anexo 

A).  

 

4.2. DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo clínico prospectivo randomizado controlado.   

 

4.3. PACIENTES 

 

Foi utilizada uma amostra de conveniência de 200 indivíduos com diagnóstico 

de DM acompanhados no Ambulatório de Endocrinologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, Niterói, RJ entre janeiro de 2015 a abril de 2017. 

 

4.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Ambos os sexos. 

 Todos os tipos de DM 

 Maiores de 18 anos 

 Acompanhamento há pelo menos um ano no ambulatório de endocrinologia 

do HUAP. 

 

4.5. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 Gestantes. 

 

4.6. MÉTODOS 

 



28 

 

4.6.1 Aplicação dos Questionários - fase inicial 

 

 Inicialmente, o paciente foi chamado individualmente a uma sala enquanto 

aguardava seu atendimento no ambulatório de endocrinologia do HUAP. Foram 

então explicados os procedimentos da pesquisa e apresentado o TCLE (Anexo A).   

 A coleta de dados foi realizada em sala individualizada, buscando minimizar o 

risco de constrangimento e favorecendo a concentração para a emissão e registro 

das respostas nos instrumentos da pesquisa de forma apropriada.  

Foram aplicados dois questionários registrados, sendo um para a avaliação 

do conhecimento a respeito do DM (DKN-A) e outro para avaliação da atitude a 

respeito da doença (ATT-19) [Torres et al., 2005; Curcio et al., 2011]. Os 

questionários foram aplicados em pacientes acompanhados pelo ambulatório de 

endocrinologia do HUAP há pelo menos um ano. Os questionários são auto-

explicativos e podem ser preenchidos em cerca de 30 minutos. 

 As respostas foram registradas no próprio instrumento, concomitantemente à 

entrevista, pelo próprio paciente ou pela pesquisadora, no caso daqueles com 

dificuldade de leitura e interpretação. Ressalta-se que nenhum paciente com 

problemas cognitivos foi incluído neste estudo. 

 O questionário de conhecimentos DKN-A (Anexo B) é composto por 15 

questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada uma. Nas questões de um a 

12, uma alternativa apenas deve ser marcada, onde cada acerto atribui um ponto. Já 

nas questões de 13 a 15, existem duas alternativas corretas e ambas devem ter sido 

marcadas para que o ponto seja atribuído. Uma pontuação maior que oito indica que 

o paciente dispõe de conhecimento satisfatório acerca de sua doença (Beeney et al., 

2001). 

 Já para a análise dos dados obtidos no Questionário de Atitudes 

Psicológicas - ATT19 (Anexo C), cada resposta é medida pela escala de Likert de 

cinco pontos: Discordo totalmente; Discordo, Não concordo nem discordo; Concordo 

e Concordo totalmente. Este questionário dispõe de 19 questões, onde discordo 

totalmente recebe cinco pontos até concordo totalmente, que recebe um ponto 

(questões 11, 15 e 18 pontuam de forma inversa). O valor total varia de 19 a 95 

pontos. Um escore maior que 70 pontos indica atitude positiva acerca da doença.  

Também foi avaliado se o paciente frequenta ou já frequentou algum programa de 

educação em DM. 
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4.6.2. Intervenção Educacional 

 

 Os pacientes foram divididos em dois grupos randomizados. Um dos grupos  

(grupo intervenção) passou por uma intervenção simples de educação em DM, 

tendo recebido um material educativo (Anexo E), que foi entregue e explicado pelo 

aplicador, esclarecendo possíveis dúvidas que vieram surgir. Já o outro grupo 

(controle) não recebeu intervenção. Esta fase ocorreu de seis a 12 meses após a 

primeira aplicação dos questionários.  

 Posteriormente, cerca de seis a 12 meses após a intervenção, os 

questionários foram aplicados novamente a ambos os grupos, pessoalmente ou por 

telefone. Ressalta-se que os pacientes do grupo controle que não passaram pela 

intervenção educacional, também fizeram a nova entrevista de segunda aplicação 

de questionários de no prazo de 6-12 meses após a primeira fase. 

 O material educativo (Anexo E) foi elaborado com linguagem simples, 

usando conteúdos e imagens adaptados do site da Sociedade Brasileira de 

Diabetes, com autorização prévia desta entidade e aborda principalmente questões 

alimentares, com o objetivo de estimular o controle glicêmico. 

 O estudo teve a finalidade de avaliar não somente as deficiências no 

conhecimento dos pacientes com DM e sua atitude em relação à doença, mas 

também o impacto de uma intervenção simples em educação, que possa ser 

aplicada no dia a dia da consulta, abordando assuntos sobre conhecimento e o 

controle da doença.  

 Afim de que nenhum paciente fosse prejudicado, os pacientes do grupo 

controle receberam a mesma intervenção educacional após o segundo encontro. 

Assim, esta fase não influenciou no resultado deste trabalho, sem prejuízo para os 

participantes do grupo controle. 

  

 

4.6.3. Coleta De Dados 

 

Os dados relevantes para o estudo foram coletados a partir do prontuário dos 

pacientes e dos questionários aplicados, inclusive questionário desenvolvido para a 

pesquisa para avaliação socioeconômica dos participantes (Anexo D). 
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4.8. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Foi elaborada e preenchida planilha de dados no programa Microsoft Excel 

(versão 2010). Este banco de dados foi transferido para o programa estatístico 

SPSS versão 23.0 para Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL) para análises. 

O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi executado para avaliação 

do padrão de distribuição das variáveis numéricas. Foram utilizados testes não-

paramétricos, pois a amostra não apresentou distribuição normal. Na análise 

descritiva as variáveis categóricas foram expressas através de suas percentagens e 

frequências. As variáveis numéricas foram expressas como mediana (percentil 25-

percentil 75).  

A comparação de variáveis numéricas entre grupos foi realizada com os 

testes Mann-Whitney, Wilcoxon ou Kruskal Wallis, conforme apropriado. A 

associação entre duas variáveis dicotômicas foi avaliada pelo teste exato de Fisher. 

As correlações entre variáveis numéricas foram estudadas utilizando-se o 

coeficiente de correlação de Spearman. Foi considerado estatisticamente 

significativo um valor de p menor que 0,05. 

O programa Mendeley foi utilizado para elaboração das referências 

bibliográficas 
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5. RESULTADOS 

 

 Nenhuma das variáveis numéricas do estudo (idade, tempo de DM, IMC, 

HbA1c pré e pós intervenção, glicemia pré e pós intervenção, DKN-A pré e pós 

intervenção e ATT-19 pré e pós intervenção) apresentou distribuição normal no teste 

de Kolmogorov-Smirnov. Desta forma, todos os testes estatísticos utilizados para a 

análise de dados foram não-paramétricos.  

 

5.1. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 

Foram avaliados 200 pacientes acompanhados no ambulatório de 

endocrinologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. Esta amostra populacional 

foi composta por 58% de indivíduos do sexo feminino (n=116), e apresentou 

mediana de idade de 58 anos (51 - 64). Com relação à distribuição por faixas 

etárias, 68% (n=136) dos indivíduos tinham entre 30 e 65 anos de idade e 24,5% 

(n=49) acima de 65 anos. A mediana do índice de massa corporal (IMC) foi 

28,7Kg/m2 (24 - 32), sendo que 60% (n=120) da população se encontravam acima 

do peso (sobrepeso ou obesidade – IMC  25).  

Em relação ao trabalho, 61,5% (n=123) declararam estar desempregados, 

aposentados ou afastados, não exercendo atividade remunerada (formal ou não), 

enquanto 38,5% (n=77) declararam possuir algum tipo de trabalho. Por fim, 173 

pacientes (86,4%) declararam morar com alguém (cônjuge, filhos, etc.), enquanto 28 

(13,6%) declararam morar sozinhos. A distribuição dos pacientes de acordo com o 

nível de escolaridade mostrou uma baixo nível geral da mesma, e o mesmo foi 

observado faixa de renda salarial. Destaca-se que, para a renda, o salário mínimo 

descrito refere-se ao valor nacional vigente no ano de 2015, sendo este: R$788,00 

reais (BRASIL, 2014). Vide tabela um. 
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Tabela 1: Variáveis sociodemográficas do estudo 
 

Variável Categoria n % 

Sexo 

 

Feminino 116 58,0 

Masculino 84 42,0 

Estado 

Nutricional 
Obeso / sobrepeso 120 60,0 

(IMC) Eutrófico 59 29,5 

 Baixo peso 4 2,0 

Escolaridade 

(completo ou 

não) 

 

Ensino superior 11 5,5 

Ensino médio  53 26,5 

Ens. Fundamental (2º 

seguimento) 
64 32,0 

Ens. Fundamental (1º 

seguimento) 
61 30,5 

Sem escolaridade 11 5,5 

Trabalho 

 

Não trabalha  123 61,5 

Trabalha 77 38,5 

Renda per capita 

 

> 3 salários mínimos 13 6,5 

2 a 3 salários mínimos 27 13,5 

1 a 2 salários mínimos 70 35,0 

Até 1 salário mínimo 63 31,5 

Não declarado 27 13,5 

Reside 
Sozinho 28 14,0 

Com alguém 172 86,0 

 DM há mais de 10 anos 139 69,5 

Tempo de DM DM entre 5 e 10 anos 34 17,0 

 DM menos de 5 anos 27 13,5 

Tratamento 

medicamentoso 

Antidiabético oral 33 16,5 

Insulina 35 17,5 

Antidiabético oral + insulina 132 66,0 

 

 

 



33 

 

Uso de 

medicações 

Apenas insulina 13 6,5 

1 a 3 medicações gerais 49 24,5 

4 ou mais medicações gerais 138 69,0 

Participação 

prévia em grupo 

de DM 

Nunca participou 115 57,5 

Já participou 
85 42,5 

Glicemia 

Glicemia até 130mg/dL 87 43,5 
Glicemia entre 130mg/dL e 
180mg/dl 

51 25,5 

Glicemia acima de 180mg/dl 62 31,0 

HbA1c 

Compensado (Hemoglobina 

glicada até 7%) 
48 24,0 

Descompensado (Hemoglobina 

glicada até 7%) 
152 76,0 

    Granito M. 2016 
 
 
 
5.2. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO QUANTO AO MANEJO DO DIABETES 
 

A mediana de tempo de doença foi 15 anos (8-20), sendo que 69,5% (n=139) 

dos pacientes têm DM há mais de dez anos, 17% (n=34) têm entre cinco e dez anos 

de diagnóstico e 13,5% (n=27) receberam o diagnóstico há menos de cinco anos.   

Quanto à forma de tratamento, 66% (n=132) dos pacientes fazem uso de 

antidiabético oral e insulina concomitante, 17,5% (n=32) usam insulina apenas, 

enquanto 16,5% (n=33) usam antidiabético oral somente. 

Quando avaliado o número total de medicações em uso (através de consulta 

em prontuário), observou-se que 6,5% (n=13) utilizam apenas insulina, 24,5% (n=49) 

utilizam uma a três medicações (incluindo insulina ou não) e 69% (n=136) utilizam 

quatro ou mais medicações (incluindo insulina ou não). 

Quando perguntado se os pacientes já participaram de grupo de educação em 

diabetes alguma vez, 57,5% (n=115) declararam nunca ter participado de nenhum 

grupo, enquanto 29% (n=58) já participaram em algum momento da vida [13,5% 

(n=27) pacientes não se recordavam se já haviam participado alguma vez ou não 

declaram]. 

 Com relação ao controle da doença, a mediana da glicemia de jejum foi 

141mg/dL (108-212) e da HbA1c foi 8,0% (7,1-9,3). Foi observado que 43,5% (n=87) 
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apresentaram glicemia de jejum até 130 mg/dL e 24% (n=48) HbA1c menor que 7% 

conforme observado na tabela um. 

 

 

5.3. CONHECIMENTOS E ATITUDES PRÉ-INTERVENÇÃO 

 

Para a avaliação de conhecimentos e atitudes dos pacientes com DM foram 

utilizados dois questionários padronizados, validados para o português, 

respectivamente DKN-A e ATT-19 que se encontram nos anexos B e C, 

respectivamente (Torres et al., 2005).  

A mediana de acertos no DKN-A foi 9,5 (7-11), onde 71,5% (n=143) dos 

pacientes apresentaram conhecimento satisfatório sobre sua doença (mais de oito 

acertos no questionário).  

A mediana da pontuação no questionário ATT-19 foi 70 (59-78), sendo que 

52% (n=104) dos pacientes apresentam atitudes positivas em relação ao DM 

(pontuação  70 no questionário). Vide tabela dois. 

Foi observada uma correlação positiva desprezível entre as pontuações do 

DNK-A e ATT-19 (r = 0,170; p= 0,016; n=200). 

 

 

Tabela 2: Índice geral de acertos dos questionários DKN-A e ATT-19 
 

Questionário n % 
Pontuação 

mediana 

DNK-A 
Até 8 pontos 57 28,5 

9,5 (7-11) 
8 ou mais pontos 143 71,5 

ATT-19 

Até 70 pontos 96 48,0 

70 (59-78) 70 ou mais 

pontos 
104 52,0 

 Legenda: Pontuação mediana: Valores representados em mediana (p25-p75) 
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5.4. RELAÇÃO ENTRE CONHECIMENTOS E ATITUDES PRÉ-INTERVENÇÃO VS 

PARÂMETROS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 

Não houve diferença de conhecimentos ou atitudes (pontuação dos 

questionários DKN-A e ATT-19) respectivamente: Entre os sexos (p=0,279; 

p=0,630), entre os que trabalham ou não (p=0,100; p=0,480), entre os que moram 

sozinhos ou acompanhados (p=0,181; p=0,462),, nem entre as diferentes categorias 

de renda (p=0,573; p=0,315),.  

Houve diferença de conhecimentos, mas não de atitudes, de acordo com a 

escolaridade (tabela três) e com a faixa etária (Tabela quatro).  

 

Tabela 3. Conhecimento e atitudes por grupo, de acordo com a escolaridade 

 Ensino 

superior 

Ensino 

médio 

Fundamental 

2º segmento 

Fundamental 

1º segmento 

Sem 

escolaridade 

p valor 

DKN-A 12 

 (10-13) 

10  

(8-12) 

10 

(7-11) 

9  

(6-11) 

6  

(1-10) 

<0,001 

ATT-19 69 

(64-83) 

 

71 

(61,5-

78) 

73 

(60-79) 

67 

(58,5-75,5) 

59 

(36-72) 

0,142 

Legenda: valores apresentados como mediana (p25-p75). 

 

Tabela 4. Conhecimento e atitudes por grupo, de acordo com a idade 

 Até 30 anos Entre 30 e 64 

anos 

65 anos ou 

mais 

p valor 

DKN-A 11 

(10-12) 

10 

(7-11) 

8 

(6-10) 

<0,001 

ATT-19 76 

(60-83) 

68,5 

(59-78) 

71 

(59,5-78) 

0,055 

Legenda: valores apresentados como mediana (p25-p75). 

 

Notou-se que a maior parte dos pacientes que já participou do grupo de 

educação em DM em algum momento da vida alcançou pontuação suficiente em 

ambos os questionários (vide tabela cinco). Além disso, estes indivíduos também 
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obtiveram pontuação no DKN-A superior ao daqueles que nunca participaram 

(Tabela seis).  

 

Tabela 5: Nível de conhecimentos e atitudes de pacientes que participaram 

previamente de grupo de Educação em DM  

Questionário n % p valor 

DNK-A 
Até 8 pontos 14 16,5  

8 ou mais pontos 71 83,3 0,014 

ATT-19 
Até 70 pontos 38 44,7  

70 ou mais pontos 47 55,3 0,011 

 

Tabela 6: Pontuação nos questionários de conhecimento (DKN-A) e atitudes (ATT-

19) de acordo com a participação em grupo de educação em DM. 

Questionário 
Participação em grupo 

de DM 

Mediana de 

pontos 

p valor 

DNK-A 
SIM 10 (8-11)  

NÃO 9 (6-11) 0,014 

ATT-19 
SIM 71 (64-79)  

NÃO 68 (58-77) 0,011 

Legenda: valores apresentados como mediana (p25-p75). 

 

 

 

5.5. RELAÇÕES ENTRE CONHECIMENTOS E ATITUDES PRÉ-INTERVENÇÃO 

VS CARACTERÍSTICAS DO DIABETES. 

 

Não foram encontradas correlações entre as pontuações nos questionários 

ATT-19 E DKN-A, respectivamente, e: Tempo de doença (p=0,367; p=0,214),  

HbA1c (p=0,669; p=0,668), tipos de tratamento (p=0,156; p=0,659). 

Foi possível observar diferença entre IMC e ATT-19 (p=0,035), mas não com 

DKN-A (p=0,069) 
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5.6. RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS SOCIODEMOGRÁFICOS PRÉ-

INTERVENÇÃO VS CONTROLE GLÍCEMICO (HbA1c) 

 

Não foram encontradas diferenças na distribuição da HbA1C quando 

comparados com: Idade (p=0,115), distribuição de sexos (p=0,749), proporção de 

indivíduos que trabalham ou não (p=0,149), proporção de indivíduos que residem 

sozinhos (p=0,889) ou que tenham participado previamente em grupo de educação 

em DM (p=0,251). Também não foram encontradas diferenças na escolaridade 

(p=0,516) nem renda (p=0,224). 

   

5.7. INTERVENÇÃO EDUCACIONAL 

 

Os pacientes foram separados em dois grupos randomizados por sorteio. Do 

total de 200 pacientes incluídos, 106 pacientes receberam o material didático 

desenvolvido e 94 não receberam. O material didático desenvolvido encontra-se no 

anexo E. Este material foi lido junto com o participante da pesquisa e os 

pesquisadores esclareceram suas dúvidas. O material foi então deixado com o 

participante da pesquisa para posterior consulta.  

Não houve diferença de idade (p=0,380), tempo de DM (p=0,657), IMC 

(p=0,181), HbA1c, (p=0,580), glicose (p=0,055), DKN-A (p=0,113) ou ATT-19 

(p=0,315) entre os grupos. Também não houve diferença na distribuição de sexos 

(p=0,152), proporção de indivíduos que trabalham (p=0,798), proporção de 

indivíduos que residem sozinhos (p=0,123) ou que tenham participado previamente 

em grupo de educação em DM (p=0,279). Também não foram encontradas 

diferenças na escolaridade (p=0,684) ou renda (p=0,152) entre os indivíduos que 

receberam ou não o material didático da intervenção. 

Após 6-12 meses, os pacientes foram novamente entrevistados para 

responder aos questionários do estudo (DKN-A e ATT19) e para avaliação dos 

parâmetros de controle do DM (2ª etapa de avaliação).  

Na 2ª etapa de avaliação, 63% dos pacientes do grupo de intervenção 

(n=68/106) e 61% do grupo controle (n=57/94) responderam aos questionários. 

Dados referentes aos parâmetros laboratoriais estavam disponíveis nos prontuários 



38 

 

de 80% dos pacientes do grupo de intervenção (n=86/106) e 82% do grupo controle 

(n=77/94) respectivamente, ressaltando que após a obtenção dos dados da 2ª etapa 

os pacientes do grupo controle receberam o mesmo material didático do grupo de 

intervenção. 

Após a intervenção educacional, foi observada uma redução de 0,1% no valor 

da HbA1c (p=0,033) no grupo intervenção e um aumento de 0,3% no grupo controle 

(p=0,039). A pontuação no questionário DKN-A mudou no grupo controle, mas não 

no grupo intervenção. A pontuação do ATT-19 mudou ambos os grupos, como 

observado no tabela sete. 

 

 

Tabela 7. Avaliação de controle glicêmico, conhecimentos e atitudes de acordo com 

grupos (intervenção e controle). 

  HbA1c DKN-A ATT-19 

Grupo 

Controle 

Pré  7,85 (6,95-9,32) 9 (6-11) 68,5 (59-78) 

Pós  8,15 (7-10,05) 10 (9-12) 75,5 (66-83) 

p valor 0,039 < 0,001 0,005 

Grupo 

Intervenção 

Pré  7,9 (6,9-9,0) 10 (8-11) 72 (58-78) 

Pós  7,8 (6,9-8,9) 10 (9-11) 77 (69-84) 

p valor 0,033 0,080 < 0,001 

 Legenda: valores apresentados como mediana (p25-p75). 

 

Não houve diferença nos valores de HbA1c, DKN-A ou ATT-19, 

respectivamente, após a intervenção nos grupos que trabalham ou não (p=0,508; 

p=0,761; p=0,887), nem entre aqueles que moram sozinhos ou acompanhados 

(p=0,984; p=0,268; p=0,686). 

A diferença de pontuação do DKN-A observada entre os diferentes níveis de 

escolaridade antes da intervenção deixou de existir após a intervenção educacional, 

onde nota-se melhora nos índices dos pacientes que apresentaram menor 

conhecimento (vide tabela oito). 
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Tabela 8. Avaliação conhecimentos de acordo com grupos de escolaridade 

 DKN-A pré DKN-A pós 

Nível Superior 12 (10-12) 12 (10-12) 

Ensino médio 10 (8-12) 11 (9-12) 

Fund 2º 

segmento 

9,5 (7-11) 10 (9-11) 

Fund 1º 

segmento 

9 (6-11) 10 (8-12) 

Nenhuma 8 (4-10) 10 (8-11) 

p valor < 0,001 0,252 

Legenda: valores apresentados como mediana (p25-p75). 
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6. DISCUSSÃO 

 

A população do estudo consistiu principalmente de pacientes de meia idade 

com longo tempo de doença, onde grande parte dos indivíduos (cerca de dois 

terços) apresentou baixa escolaridade e renda, sendo predominantemente do sexo 

feminino. Especula-se que a maioria dos pacientes que procura atendimento público 

seja de baixa renda. Por isso, era esperado este estudo apresentasse tal 

característica. Isto mostra que a população do estudo está de acordo com o perfil 

brasileiro em geral, onde a maioria das pessoas é de meia idade e de baixa renda 

(Brasil, 2016). Além disso, a população de menor renda tende a apresentar menor 

escolaridade (Brasil, 2016). 

Com relação ao longo tempo de doença observado, este fator também era 

previsto. Por se tratar de um hospital público de atenção terciária, os pacientes 

atendidos são aqueles de maior complexidade, com complicações micro e 

macrovasculares do DM, que chegam encaminhados pela atenção primária. De fato, 

em estudo realizado em uma unidade básica de saúde de atenção primária, o perfil 

foi bem diferente, com 68,4% dos pacientes apresentando menos de 10 anos de 

doença (Oliveira e Zanetti 2011).  

Entretanto, um dado impremeditado é que não foram encontradas diferenças 

entre tempo de doença, ATT-19 e DKN-A. Era esperado que os pacientes com mais 

tempo de doença já soubessem lidar melhor com a mesma, apresentando atitudes 

mais positivas, e grau de conhecimento mais elevado. Este dado pode ser 

alarmante, visto que se preconiza que após 15 anos de doença, 2% dos indivíduos 

com DM estarão cegos e 10% terão deficiência visual grave (OMS, 2011). Além 

disso, deve-se ressaltar que o DM é um importante fator de risco para doenças 

cardiovasculares, tais como, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular 

cerebral (OMS, 2011). Este achado pode insinuar desinteresse por parte da 

população em buscar estratégias educacionais que auxiliem no manejo da doença, 

ou mesmo, a falta de conscientização da importância de tais processos. 

Outro fato importante é que a grande maioria dos pacientes não estava 

trabalhando. Este dado pode ser preocupante a primeira vista, mas uma possível 

explicação é que as pessoas que trabalham não buscam atendimento médico com 

tanta frequência, geralmente devido à falta de tempo. De acordo com este raciocínio, 

dois problemas devem ser apontados: os pacientes que atualmente não estão 
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trabalhando, podem estar em risco social e representam um grande desafio à 

segurança social; E, os pacientes que trabalham e não buscam atendimento médico 

provavelmente não estão sendo adequadamente tratados e, portanto, têm maior 

risco de complicações e mortalidade por DM. De fato, dentre as causas de perda de 

seguimento nos estudos com grupos de educação em DM destaca-se a dificuldade 

em se ausentar do trabalho para fins de tratamento médico (Torres et al., 2009; 

Pereira et al., 2012; Cortez et al., 2017; Figueira et al., 2017). 

Muitas casuísticas nacionais e estrangeiras mostram perfil semelhante com 

predominância do sexo feminino e idade mais avançada (Seramin et al. 2013; 

Yilmaz & Tarhan, 2017; Brasil, 2017; Kueh et al.,2017) e isto provavelmente reflete o 

aumento da prevalência de DM com a idade, bem como a maior procura dos 

serviços de saúde pela população feminina (Brasil, 2017, Oliveira & Zanetti, 2011; 

Seramin et al., 2013; Kueh et al., 2017).  

Quanto ao estado nutricional, sobrepeso ou obesidade estavam presentes em 

mais da metade da população do estudo, o que era esperado visto tratar-se de 

pacientes com DM, sendo a maioria DM2. Além disso, segundo estatísticas recentes 

do Ministério da Saúde, cerca de 50% da população brasileira se encontra acima do 

peso (Brasil, 2017). Esta crescente prevalência de obesidade é atribuída entre 

outros à transição alimentar do país observada nas últimas décadas em paralelo ao 

desenvolvimento socioeconômico. 

Um aspecto positivo a se destacar seria o fato de que a maioria dos pacientes 

deste estudo vive com outras pessoas e, possivelmente, poderia contar com apoio 

familiar para os cuidados com sua doença. A literatura mostra que a participação da 

família está associada a melhores comportamentos de autocuidado em DM e 

controle de glicemia (Gao et al., 2013).  

Entretanto, não foi observada diferença entre questionários de conhecimentos 

e atitudes, ou mesmo controle glicêmico, entre os pacientes que moravam 

acompanhados ou não. Isto sugere que outros fatores também podem estar 

intervindo no processo do amparo familiar, como falta de conhecimentos por parte 

destes, que provavelmente não possuem grande compreensão sobre a doença, falta 

de tempo para assistência devido ao trabalho ou atividades cotidianas, entre outros. 

Um Estudo realizado em um centro educativo em DM em Ribeirão Preto por Teixeira 

et al., (2007) investigou as características de pacientes com DM, mostrando que a 

maioria deles busca apoio familiar para enfrentamento e adaptação à doença. É 
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preciso que se formulem estratégias para que as famílias sejam incentivadas a 

estarem envolvidas no tratamento, oferecendo suporte para maior auto-aceitação 

por parte do paciente.  

Destaca-se que maioria da população do estudo, além de longo tempo de 

doença, apresentava esquemas de tratamento envolvendo o uso de insulina. Ainda 

assim, o controle glicêmico do grupo era insatisfatório, visto que a mediana da 

HbA1c foi 8,0% e apenas um quarto dos pacientes tinha HbA1c menor que 7%. Este 

dado está em consonância com dados da literatura que mostram que apesar dos 

avanços no tratamento farmacológico e insumos para o manejo do DM, um grande 

número de pacientes não apresenta bom controle glicêmico (Ali et al., 2013, Gil et 

al,. 2013; Santos et al. 2013; Yilmaz & Tarhan 2017). Em estudo brasileiro 

recentemente publicado, Baptista et al.,(2015) encontraram que apenas 26% dos 

pacientes avaliados apresentavam HbA1c menor que 7%.  

Um estudo aponta que muitos pacientes declararam grande dificuldade, 

principalmente com a alimentação, não conseguindo “resistir” aos alimentos que 

tendem a levar ao descontrole do quadro glicêmico [ricos em carboidratos] (Peres et. 

al., 2007).  O fato de que não se encontrou nenhuma diferença entre HbA1c e os 

questionários DKN-A e ATT19 neste trabalho pode estar relacionado à esta 

condição. Sugere-se, então, que existam outras questões externas que estão 

interferindo nesse controle, como fatores culturais e alimentares.  Peres et al., (2007) 

diz que o paciente com DM vivencia sentimentos e comportamentos ao longo do 

tratamento que dificultam a aceitação de sua condição crônica de saúde.  

Isto acontece pela necessidade de mudanças no estilo de vida, com a 

inclusão de novos hábitos, tais como dieta e atividade física, além do manejo 

medicações e constante controle glicêmico (aferição da glicemia e realização de 

exames). Visto isso, o modo como o paciente expressa seus sentimentos e direciona 

seu comportamento relacionado à saúde, pode definir possibilidades e limitações 

para o controle do diabetes (Araújo et al., 2000). 

Em relação à avaliação do DKN-A, foi observado que aproximadamente três 

quartos dos pacientes apresentaram conhecimento satisfatório sobre sua doença 

(mais de oito acertos no questionário DKN-A). Estes resultados foram 

surpreendentes, uma vez que a população é predominantemente de baixa 

escolaridade, onde menos da metade dos pacientes participaram em algum 

momento de um grupo de educação em diabetes. Estes resultados se diferem dos 
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encontrados por Seramin et al., (2013) que mostrou que 66,7% dos pacientes 

apresentam pontuação inferior ou igual a oito, bem como os achados por Oliveira & 

Zanetti (2011), que mostraram que 64,6% dos pacientes não atingiram a pontuação 

mínima de oito. 

No que diz respeito às atitudes, ao avaliar os resultados do ATT-19, 

observou-se que mais da metade dos pacientes atingiu a pontuação mínima 

necessária, demonstrando atitudes positivas. Este resultado não era previsto, uma 

vez que se acreditava que pacientes com melhores atitudes teriam um melhor 

controle glicêmico e os achados deste estudo evidenciaram pacientes, em sua 

maioria, descompensados. Entretanto, é possível constatar que cerca de três 

quartos dos pacientes apresentaram pontuação inferior a 78 pontos. Este valor está 

muito próximo do escore mínimo ( 70 no questionário ATT-19). Isto sugere que 

ainda existe uma necessidade de promover ações para que o paciente se sinta mais 

confortável com sua condição. Ressalta-se o diagnóstico da doença tende a 

acarretar uma espécie de "choque emocional" para o paciente, que possivelmente 

não está psicologicamente preparado para conviver com as mudanças de hábitos 

decorrentes de uma condição crônica (Péres et al., 2007). 

Os resultados deste estudo são muito diferentes das casuísticas encontrados 

na literatura, onde a preponderância dos estudos mostra um maior número de 

pacientes com atitudes negativas sobre o DM. Isto é demonstrado no estudo de 

Oliveira & Zanetti (2011), cuja grande maioria (93,7%) da população expressou 

atitudes negativas a respeito do DM. O mesmo acontece no estudo de Seramin et 

al., (2013) que evidenciou 100% dos seus pacientes incluídos não atingindo a 

pontuação mínima necessária. 

Este achado na literatura pode ter sofrido influência de um erro constatado na 

interpretação dos resultados do ATT-19. Isto porque tanto no artigo original, como na 

validação feita na língua portuguesa (Beeney et al.,2001; Torres et al., 2005) 

observa-se um erro na atribuição de pontos. Segundo estes, os pontos são 

conferidos de acordo com a escala likert, onde “discordo totalmente” receberia um 

ponto e “concordo totalmente”, cinco pontos. Contudo, maioria das questões é de 

caráter negativo, como por exemplo, a terceira questão, que diz: “Ter DIABETES foi 

a pior coisa que aconteceu na minha vida”. Segundo a literatura, se um dado 

paciente concordasse totalmente, seria lhe atribuído cinco pontos. Caso este fato se 
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repetisse ao longo do questionário, ao final, observaríamos que o paciente marcaria 

pontuação máxima.  

Sendo assim, este seria considerado um paciente com boas atitudes frente à 

doença, quando na verdade teríamos um paciente com atitudes extremamente 

negativas. Visto isso, é possível que a maioria das populações estudadas possam 

ter apresentado melhores atitudes, porém, seus dados podem não ter sido 

corretamente interpretados ao final, (Destaca-se que este fator foi corrigido neste 

trabalho, onde cinco pontos foram atribuídos a “discordo totalmente” e “concordo 

totalmente” recebeu apenas um ponto). 

Este estudo evidenciou uma população que, em sua maioria, apresentou 

satisfatório nível de conhecimentos e atitudes frente ao DM. A concomitância entre 

estes parâmetros pode resultar em um ciclo virtuoso para os pacientes: O 

conhecimento pode levar a uma melhor aceitação e enfrentamento para viver com 

uma doença crônica (atitudes positivas), e os pacientes com atitudes positivas 

podem estar mais motivados para aprender sobre sua condição. Inclusive, a 

casuística deste estudo mostrou que as pessoas que relataram ter participado de 

grupo de educação em DM em algum momento da vida, apresentaram melhor nível 

de conhecimentos e atitudes do que aqueles que nunca participaram. 

 Neste contexto, algo inesperado foi o fato de a correlação encontrada entre 

os escores DKN-A e ATT-19 ser desprezível. É possível que as atitudes em relação 

ao DM reflitam não só o conhecimento, mas também as crenças individuais, os 

fatores psíquicos, a existência de apoio familiar, a eficiência do apoio da equipe de 

saúde, entre outros (Pereira et al., 2012). Inclusive, Ménard et al., (2007) sugere que 

a melhor qualidade de vida reflete em melhora nas atitudes do paciente. 

 A baixa adesão aos programas de educação também pode vir a intervir neste 

fator, uma vez que apenas cerca de um quarto da população do estudo declarou já 

ter participado de grupo de educação em DM em algum momento.  Estes achados 

corroboram com a literatura, onde a maioria dos pacientes incluídos nunca participou 

de grupo de educação em DM (Dias et al., 2010; Rodrigues et al., 2011). 

Além disso, foi observada uma diferença entre DKN-A, escolaridade e faixa 

etária. Isto sugere que pacientes com mais estudo apresentaram melhor nível de 

conhecimentos. Este resultado era esperado, uma vez que se acredita que o nível 

educacional mais elevado favorece o acesso à informação, permitindo que o 

paciente se aprofunde, buscando entendimento sobre sua condição. Outro dado 
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previsto que foi observado foi o fato de pacientes com mais idade apresentaram 

menor conhecimento. Isto porque, conforme mostrado pela Fundação Perseu 

Abramo (2007), pelo menos metade da população idosa brasileira urbana é atingida 

pelo analfabetismo funcional.  

Os dados apresentados neste trabalho coincidem com um estudo realizado 

no sul do Brasil, que incluiu 972 pessoas com DM. Foi mostrado que a maior parte 

da amostra pesquisada (cerca de 60%) apresentou baixo nível socioeconômico. 

Esse mesmo trabalho mostrou que indivíduos de nível econômico mais elevado 

apresentaram maior grau de conhecimento (Knuth et al., 2009). 

 Esta casuística pode representar um importante fator limitante para o 

tratamento. Isto porque o autocuidado do DM exige manejo de medicações, 

compreensão da prescrição médica, interpretação de plano alimentar, conhecimento 

de condutas emergenciais, como gestão de hipoglicemia, etc. Especialmente em 

pacientes que fazem uso de insulina, para os quais é recomendada a auto-

monitorização da glicemia e esquemas de insulina mais complexos com ajuste de 

dose de acordo com a glicemia capilar. A dificuldade de lidar com tais fatores pode 

constituir um agravante para que o paciente negligencie as recomendações 

prescritas pelo médico, nutricionista ou demais profissional de saúde (Tavares et al., 

2009). 

Outro ponto relevante para discussão é que muitas vezes o grupo mais 

desfavorecido não tem sido incluído em potenciais estudos de educação em DM. 

Uma vez que a maioria dos questionários são autoaplicáveis, o estudo acaba por 

excluir os pacientes de baixa escolaridade, como observado no trabalho de Torres et 

al., (2009). Sendo assim, os pacientes que mais precisam de incentivo e apoio no 

processo de aquisição de conhecimentos vem sendo retirados dos programas e 

práticas desenvolvidas. Novamente, se destaca a importância de se elaborar 

estratégias que possam englobar este grupo. 

É interessante ressaltar que não se encontrou diferença entre renda, controle 

glicêmico e ambos os questionários DKN-A e ATT-19. Era esperado que os 

pacientes com maiores recursos financeiros apresentassem melhor nível de 

conhecimentos e atitudes, e mesmo, de controle glicêmico. Isso porque estes 

dispõem de maior acesso ao tratamento, como possibilidade de aquisição de 

medicações e equipamentos, mais acesso á educação, entre outros. Este achado 

mostra que outras questões vêm interferindo no processo de aquisição de 
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conhecimento ou melhora da atitude, como o interesse pessoal em buscar novas 

informações e programas de apoio. 

Contudo, visto que a grande massa da população apresenta renda inferior a 

três salários mínimos, é possível que mesmo aqueles indivíduos que ganham um 

pouco mais tenham dificuldades em custear o tratamento, uma vez que a diferença 

de dois salários mínimos possa não ser tão impactante para o perfil econômico do 

país.  

Visto isso, julgou-se necessário que o perfil deste estudo fosse alterado para 

enquadrar uma proposta de educação em diabetes simples, que possa ser usada 

como ferramenta na consulta, considerando que muitos dos pacientes que nunca 

participaram de grupo de educação em DM alegaram não freqüentar o mesmo por 

falta de tempo. 

Vários estudos foram publicados ao longo dos anos avaliando diferentes 

intervenções e mostrando melhora (ou não) na qualidade de vida, autocuidado, 

conhecimento, atitudes, capacitação e controle glicêmico (Campbell et al., 1996; 

Torres et al., 2009; Chen et al., 2014; Heitkemper et al., 2017, Cortez et al., 2017). 

No entanto, as intervenções às vezes são complexas, trabalhosas e difíceis de 

reproduzir na prática clínica. Por isso, o principal objetivo foi elaborar uma 

intervenção simples e facilmente reprodutível, consistindo na entrega de um folheto 

durante a consulta ambulatorial. 

Após realização do estudo, foi observada uma redução no valor da HbA1c no 

grupo intervenção (GI) e um aumento no grupo controle (GC). Visto que após a 

aplicação dos questionários da primeira fase, ambos os grupos que apresentaram 

interesse tiveram suas duvidas esclarecidas, este dado pode sugerir que aquele 

paciente que recebeu um material informativo pode ter dedicado mais tempo para 

estudá-lo em casa, ou mesmo para esclarecer quaisquer questões recorrentes. Uma 

vez que grande parte do folheto aborda questões de substituições alimentares, 

houve uma mudança significativa no perfil glicêmico. É possível então estimar que 

uma simples intervenção educacional individual, com distribuição e esclarecimento 

de um material educacional, pode ser uma ferramenta efetiva no tratamento. 

 A pontuação do questionário ATT-19 mostrou diferença estatisticamente 

significativa em ambos os grupos. Este dado era previsto, pois se esperava que 

maior dedicação e orientação ao paciente refletissem em melhoras nas atitudes do 

mesmo frente à sua doença. Em relação aos conhecimentos, a melhora apresentada 
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pelo GC pode ter sido influenciada pelo fato de este acabou sendo, indiretamente, 

um “falso controle”. Isto porque o projeto inicial não previa a intervenção 

educacional, então os pacientes que demonstravam interesse, tiveram suas dúvidas 

esclarecidas ao final da primeira fase do estudo.  

Visto isso, é possível que discutir ativamente com o paciente tenha trazido 

benefícios quanto ao conhecimento. Entretanto, destaca-se que o individuo que 

recebeu um material educativo pode ter estudado o mesmo em sua casa, e utilizado 

para esclarecer qualquer dúvida recorrente. Visto que o folheto foi, em grande parte, 

elaborado com foco em questões alimentares, esta pode ter sido a causa de apenas 

o GI ter apresentado melhora no controle glicêmico. Este dado pode sugerir que 

uma intervenção educacional individual simples, com distribuição e esclarecimento 

de um folheto educativo pode ser uma ferramenta eficaz no tratamento. Além disso, 

o GI já apresentou um bom nível de conhecimento na primeira fase, por isso, a 

melhora pode não ter sido significante. 

 Outro fator que pode ter influenciado neste achado, é que após a aplicação 

dos questionários, os pacientes dirigiam-se à sua consulta médica (uma vez que os 

mesmos eram recrutados enquanto aguardavam atendimento). Estes podem ter 

aproveitado para esclarecer as potenciais dúvidas que surgiram no decorrer do 

estudo. É possível também que o indivíduo que recebeu o material educativo tenha 

trocado informações com aqueles que não receberam na sala de espera, interferindo 

assim nos resultados do trabalho. Estes dados também podem ser a justificativa de 

melhora no conhecimento no GC. 

Ressalta-se que o GI apresentou uma melhora estatisticamente significativa 

no controle glicêmico (HbA1c), mas não clinicamente relevante. Isto porque uma 

redução de apenas 0,1% na HbA1c não representa um importante impacto no 

tratamento. Entretanto, é possível relevar a preservação observada deste marcador 

no GI, visto que o GC apresentou aumento do mesmo. Por isso, a intervenção 

apresentada neste estudo pode ser uma ferramenta eficaz no tratamento através do 

auxílio na manutenção do controle glicêmico.  

Contudo, destaca-se também que este estudo apenas avaliou uma única 

intercorrência.  É possível que, em longo prazo, esta intervenção possa apresentar 

maior significância clinica. Isso porque alguns pacientes podem ter descompensado 

momentaneamente, por terem sido avaliados em dias próximos a datas festivas, 

como natal ou páscoa, por exemplo. A literatura sugere que mesmo o paciente 
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estando consciente de que o controle do diabetes é o resultado de vários fatores, 

desde alimentação, uso de medicação, atividade física e capacidade de 

autocuidado, estes apresentam dificuldade no autocontrole, principalmente quanto à 

alimentação (Torres et al., 2009). Por isso, estudos mais aprofundados devem ser 

realizados.  

 Um grande achado deste estudo foi a melhora no perfil de conhecimento de 

pacientes com baixa escolaridade. Inicialmente, era possível observar que o 

conhecimento aumentava conforme o nível educacional, entretanto, esta diferença 

deixou de existir após a intervenção. Este dado sugere que o paciente de baixa 

escolaridade pode ser muito beneficiado por praticas simples, de contato face a 

face. Este grupo deve receber toda informação bem detalhadamente e de forma 

clara, voltada à elucidação das dúvidas.  

Imazu et al.,(2015) sugerem que intervenções individuais de educação em 

DM podem trazer benefícios para os pacientes, contudo Lima et al., (2017) mostram 

que pacientes com de baixa escolaridade constantemente são pouco beneficiados 

dos programas de educação em DM usualmente realizados. Esta casuística é 

animadora, uma vez que esta população acaba sendo de difícil manejo, 

representando um constante desafio para a equipe de saúde. Contudo, como já dito 

anteriormente, ambos sugerem intervenções de difícil reprodução. Por isso, a 

possibilidade de realizar uma intervenção simples que seja efetiva pode trazer um 

importante impacto na pratica clinica. 

Ao analisar os questionários de atitudes, observou-se que os escores do ATT-

19 melhoraram em ambos os grupos. Estudos já vêm demonstrando que praticas de 

educação em DM podem causar impacto positivo na forma como o paciente lida com 

sua condição (Jarvis et al., 2010; Ricci-Cabello et al. 2014). Este achado pode ser 

um importante incentivo à equipe multidisciplinar, visto que o mesmo colabora com a 

ideia anterior, validando o acompanhamento individual. Deve-se estimular que a 

equipe de saúde dedique tempo ao paciente, para esclarecimento de dúvida, e até 

possivelmente trabalhar com entrega de um material que facilite seu tratamento, 

podendo estimular melhores atitudes sobre sua doença.  

Sendo assim, é possível estimar que apresentar um material educativo aos 

pacientes, de fácil interpretação e curta extensão (como um folheto), além de 

explicar detalhadamente o mesmo, e entregar para uma posterior consulta, pode ser 

eficaz para auxiliar no tratamento. Principalmente, quando se refere a indivíduos de 
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baixa escolaridade, visando o controle glicêmico, o aumento do nível de 

conhecimentos e a melhora no perfil de atitudes frente ao DM. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Os participantes da pesquisa mostraram conhecimento satisfatório sobre o 

DM (mais que oito acertos no DKN-A) e atitudes positivas em relação à sua doença 

(pontuação maior que 70 no ATT-19).   

 O controle glicêmico foi ruim (HbA1c 8,0%) com apenas 24% dos 

participantes da pesquisa com controle satisfatório (HbA1c < 7%). 

 O perfil socioeconômico é de baixa escolaridade e renda, com indivíduos 

que não exercem atividade remunerada e residem acompanhados. 

 Foi encontrada correlação insignificante entre os conhecimentos (pontuação 

no DKN-A) e as atitudes (pontuação no ATT-19) em relação ao DM. 

 Houve diferença de conhecimentos, mas não de atitudes, de acordo com a 

escolaridade e com a faixa etária.  

 Não foram encontradas diferenças nos parâmetros socioeconômicos, nem 

nos conhecimentos ou atitudes entre os indivíduos com controle glicêmico adequado 

ou não. 

 Após intervenção educacional, foi observada uma redução no valor da 

HbA1c no grupo intervenção e um aumento no grupo controle.  

 A pontuação do DKN-A melhorou no GC, mas não no GI. O ATT-19 

apresentou melhora em ambos os grupos. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Dados de identificação 

 
Título do Projeto: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO E ATITUDES DE PACIENTES 
COM DIABETES MELLITUS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 
(HUAP), SUA 
RELAÇÃO NO CONTROLE GLICÊMICO DESTES PACIENTES E OS BENEFÍCIOS 
DE UMA INTERVENÇÃO DE EDUCAÇÃO EM DIABETES. 
 
Pesquisador Responsável: Prof ª Dr ª Giselle Fernandes Taboada 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 
Fluminense 
Telefones para contato: (21) 2629-9208  
 

Nome do voluntário: __________________________________________________ 
Idade*: _____________ anos  R.G. _______________________________ 

*Apenas maiores de 18 anos poderão participar da pesquisa 

 
         O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação do 

conhecimento e atitudes de pacientes com diabetes mellitus no Hospital universitário 

Antônio Pedro (huap), sua Relação no controle glicêmico destes pacientes e os benefícios 

de uma intervenção de educação em diabetes”, de responsabilidade do pesquisador Profª 

Drª Giselle Fernandes Taboada que tem como objetivo avaliar o conhecimento e atitudes 

dos pacientes com diabetes mellitus acerca de sua doença e comparar a atitude em relação 

ao DM com os parâmetros de controle da doença. Conhecer o que você sabe e como você 

lida com a doença no dia-dia poderá ajudar a equipe multiprofissional, a organizar e 

programar melhor a assistência à pessoa com diabetes. A sua participação consiste em dois 

encontros, onde em cada um deles você irá responder 34 questões, das quais 15 questões 

sobre conhecimento em relação à doença (uso de medicamentos, sinais e sintomas de 

hipoglicemia, grupos de alimentos e suas substituições, manejo do diabetes no dia - dia e 

cuidados gerais com a doença) e 19 questões sobre atitudes (tais como aceitação e 

confiança no tratamento, e aceitação da doença), com duração de aproximadamente 30 

minutos. Ao final você receberá um pequeno material educativo, que será lido e explicado 

para você durante a entrevista, esclarecendo possíveis dúvidas que você possa ter e ao 

final da entrevista você poderá levar este material consigo. Os pacientes participantes serão 

divididos em dois grupos, onde um receberá este material educativo após o primeiro 

encontro, enquanto o segundo grupo receberá o mesmo material após o segundo encontro. 

Perguntaremos a você alguns dados de identificação, tais como: nome, sexo, idade, 

ocupação, escolaridade, renda, endereço, estado civil, tempo de doença, número de 

telefone e se você já participou de algum grupo de educação em diabetes. Também 

coletaremos informações no seu prontuário, como: Peso, altura, estado nutricional, 

complicações associadas, formas de tratamento, medicamentos em uso, e dados 
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bioquímicos (Glicose de jejum, hemoglobina glicada, Colesterol TT, HDL, LDL, Triglicerídeos 

e pressão arterial das três últimas consultas). Informamos que 6 a 8 meses após a primeira 

intervenção, você passará por uma segunda intervenção, igual a primeira, pessoalmente ou 

por telefone. Informo que a sua participação na pesquisa acarreta risco de constrangimento, 

por expor informações pessoais, mas informamos que os resultados não serão expostos 

individualmente, entretanto não acarreta desconforto físico ou despesas, e você ainda se 

beneficiará, pois poderá melhorar seus conhecimentos a respeito de sua doença, e ainda 

esperamos que o conhecimento gerado com a pesquisa possa auxiliar a desenvolver 

estratégias futuras de educação em DM visando à melhoria do controle da doença no grupo 

de pacientes em acompanhamento na instituição. Também, solicitamos o seu 

consentimento para que os dados sejam apresentados em eventos científicos e publicados 

em revistas especializadas, garantindo que a sua identidade será mantida em sigilo e os 

dados individuais não serão apresentados. Serão apresentados apenas os resultados do 

grupo todo. O prazo estimado entre a primeira aplicação e a intervenção educacional, bem 

como o tempo entre a intervenção e a segunda aplicação será em média de 6-12 meses 

cada. 

         A sua participação ou não na pesquisa, ou o resultado da mesma não trará prejuízo a 

você no atendimento nesta unidade. Sua participação é voluntária e este consentimento 

poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade de seu tratamento (se 

for o caso) ou qualquer outra penalização. Caso deseje, você pode esclarecer possíveis 

dúvidas com relação à abordagem ética desta pesquisa diretamente com o CEP (Comitê de 

ética em pesquisa) da UFF pelo telefone (21)2629-9189 ou pelo e-mail etica@vm.uff.br. 

 
 
Eu, ______________________________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 ___________________________           ____ _____________________________ 
    Nome e assinatura do paciente             Nome e assinatura do responsável por  
        obter o consentimento 
 
__________________________                    _______________________________
  
                   Testemunha       Testemunha 

 
 
 
Qualquer dúvida para esclarecimentos entrar em contato com Profª Drª Giselle Fernanda 
Taboada, pelo telefone (21) 2629-9208 ou no endereço Antonio Pedro Rua Marques do 
Paraná, 303 - Centro - Niterói – RJ, CEP: 24033-900  Hospital Universitário Antonio Pedro 
ou,  Mariana Granito do Canto Ponte pelo e-mail: mari_granito@hotmail.com.   
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ANEXO B 
  
  

Versão Brasileira do Questionário Diabetes Knowledge Questionnaire (DKN-A) 
  
  
INSTRUÇÕES: este é um pequeno questionário para descobrir o quanto o sr (a) 
sabe sobre o diabetes. Se souber a resposta certa, faça um circulo na letra em 
frente dela. Se não souber a resposta, faça um circulo em volta da letra à frente de 
“Não sei”.  
 
 
1. No diabete SEM CONTROLE, o 
açúcar no sangue é:  
A. Normal  
B. Alto  
C. Baixo  
D. Não sei  
 
  
2. Qual destas afirmações é 
VERDADEIRA?  
A. Não importa se sua diabete não está 
sob controle, desde que você não entre 
em coma  
B. É melhor apresentar um pouco de 
açúcar na urina para evitar a hipoglicemia  
C. O controle mal feito da diabete pode  
resultar numa chance maior de 
complicações mais tarde  
D. Não sei  
  
 
3. A faixa de variação NORMAL de 
glicose no sangue é de:  
A. 70-110mg/dl  
B. 70-140mg/dl  
C. 50-200mg/dl  
D. Não sei  
 
  
4. A MANTEIGA é composta  
principalmente de:  
A. Proteínas  
B. Carboidratos  
C. Gordura  
D. Minerais e vitaminas  
E. Não sei  
 
 
 
 5. O ARROZ é composto 
principalmente de:  
A. Proteínas  

B. Carboidratos  
C. Gordura  
D. Minerais e vitaminas  
E. Não sei  
  
6. A presença de CETONAS NA URINA 
é:  
A. Um bom sinal  
B. Um mau sinal  
C. Encontrado normalmente em quem  
tem Diabete.  
D. Não sei  
  
 
7. Quais das possíveis complicações 
abaixo NÃO estão geralmente 
associadas à diabete  
A. Alterações visuais  
B. Alterações nos rins  
C. Alterações nos pulmões  
D. Não sei  
  
 
8. Se uma pessoa que está tomando  
insulina apresenta uma TAXA ALTA DE 
AÇUCAR NO SANGUE OU NA  
URINA, assim como presença de 
cetonas, ela deve:  
A. Aumentar a insulina  
B. Diminuir a insulina  
C. Manter a mesma quantidade de 
insulina  
e a mesma dieta, e fazer um exame de  
sangue e de urina mais tarde  
D. Não sei  
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  9. SE UMA PESSOA COM DIABETE 
está tomando insulina e fica doente ou 
não consegue comer a dieta receitada:  
A. Ela deve parar de tomar insulina  
imediatamente  
B. Ela deve continuar a tomar insulina  
C. Ela deve usar hipoglicemiante oral para  
diabete em vez da insulina  
D. Não sei  
  
10. Se você sente que a HIPOGLICEMIA 
está começando, você deve:  
A. Tomar insulina ou hipoglicemiante oral  
imediatamente  
B. Deitar-se e descansar imediatamente  
C. Comer ou beber algo doce  
imediatamente  

  
11. Você pode comer o quanto quiser 
dos seguintes ALIMENTOS:  
A. Maça  
B. Alface e Agrião  
C. Carne  
D. Mel  
E. Não sei  
  
12. A HIPOGLICEMIA é causada por:  
A. Excesso de insulina  
B. Pouca insulina  
C. Pouco exercício  
D. Não sei  
 
  
  

D. Não sei  
 
 
 
 

PARA AS PRÓXIMAS PERGUNTAS HAVERÁ 2 RESPOSTAS CERTAS.  
MARQUE-AS 

 
 
  
13. Um QUILO é:  
A. Uma unidade de peso  
B. Igual a 1000 gramas  
C. Uma unidade de energia  
D. Um pouco mais que dois gramas  
E.  Não sei  
  
 
14. Duas das seguintes substituições 
estão CORRETAS:  
A. Um pão francês é IGUAL a quatro (4)  
biscoitos de água e sal  
B. Um ovo é IGUAL a uma porção de 
carne moída  
C. Um copo de leite é IGUAL a um copo 
de suco de laranja  
D. Uma sopa de macarrão é IGUAL a uma  
sopa de legumes  
E. Não sei  
  
 

 
15. Se eu não estiver com vontade de  
COMER O PÃO FRANCÊS permitido na 
minha dieta para o café da manhã, eu 
posso:  
A. Comer quatro (4) biscoitos de água e 
sal  
B. Trocar por dois (2) pães de queijo 
médios  
C. Comer uma fatia de queijo  
D. Deixar pra lá  
E. Não sei  
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ANEXO C 
  

Versão Brasileira do Questionário Diabetes Attitude Questionnaire (ATT-19). 
  

INSTRUÇÕES: Este formulário contém 19 perguntas para ver como você se sente 
sobre o diabetes e o seu efeito em sua vida. Coloque um X  na opção que 

corresponde à sua resposta 
 

  
 Não 

concordo de 
jeito 

nenhum 

 
 

Discordo 

 
 

Não 
sei 

 
 

Concordo 

 
Concordo 
totalmente 

 
1. Se eu não tivesse 
DIABETES, eu seria  
uma pessoa bem diferente 

     

 
2. Não gosto que me 
chamem de DIABÉTICO 
 

     

 
3. Ter DIABETES foi a pior 
coisa que aconteceu na 
minha vida  
 

     

 
4. A maioria das pessoas 
tem dificuldade em se 
adaptar ao fato de ter 
DIABETES  

     

 
5. Costumo sentir vergonha 
por ter DIABETES 
 

     

 
6. Parece que não tem muita 
coisa que eu possa fazer 
para controlar a minha 
DIABETES  
 

     

 
7. Há pouca esperança de 
levar uma vida normal com 
DIABETES  
 

     

 
8. O controle adequado da 
DIABETE envolve muito 
sacrifício e inconvenientes  

     

 
9. Procuro não deixar que as 
pessoas saibam que tenho 
DIABETES  
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10. Ser diagnosticado com 
DIABETES é o mesmo que 
ser condenado a uma vida 
de doença  

     

 
11. Minha dieta de 
DIABETES não atrapalha 
muito minha vida social  
 

     

 
12. Em geral, os médicos 
precisam ser muito mais 
atenciosos ao tratar 
pessoas com DIABETES 

     

 
13. Ter DIABETES durante 
muito tempo muda a 
personalidade da pessoa  
 

     

 
14. Tenho dificuldade em 
saber se estou bem ou 
doente  
 

     

 
15. DIABETES não é 
realmente um problema 
porque pode ser controlado  

     

 
16. Não há nada que eu 
possa fazer, se eu tiver 
DIABETES 

     

 
17. Não há ninguém com 
quem eu possa falar 
abertamente sobre a minha 
DIABETES 

     

 
18. Acredito que convivo 
bem com a DIABETES  
 

     

19. Costumo achar que é 
injusto que eu tenha 
DIABETES e outras pessoas 
tenham saúde muito boa.  
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ANEXO D 
 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
  
  
 Iniciais: ______________ Número do prontuário: ______________________  
Telefone: _____________________ 
 
  
1) Sexo: 1. Masculino 2. Feminino  
  
2) Idade – Anos completos________  
  
3) Estado civil  
1. solteiro  
2. casado/amasiado  
 3. viúvo  
 4. desquitado ou divorciado  
5. outro  
  
4) Escolaridade.  
1. Anos de Estudo _______  

  
5) Ocupação.  
1. Trabalha  
2. Aposentado  
3. Do lar  
4. Outra ______________________ 
  
6) Renda familiar: ______________  
  
7) Número de membros da família: 
___________  
  
 

 
 
 

 
DADOS REFERENTES AO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E CONTROLE 

METABÓLICO 
  
 
 
8) Tempo da doença 
anos completos_________________  
  
 
9)Fatores de risco e doenças 
concomitantes  
 1. Antecedentes familiares 
cardiovasculares ( ) sim ( ) não  
 2. Tabagismo ( ) sim ( ) não  
 3. Sedentarismo ( ) sim ( ) não  
 4. Sobrepeso/ obesidade 
 ( ) sim ( ) não  
5. Hipertensão arterial ( ) sim ( ) não 
6. Dislipidemia ( ) sim ( ) não  
 
 
 
 
 

10) Presença de complicações  
 1. Infarto agudo do miocárdio  
( ) sim ( ) não  
 2. Acidente vascular cerebral 
 ( ) sim ( ) não  
 3. Pé diabético  
( ) sim ( ) não  
 4. Amputação por diabetes mellitus 
 ( ) sim ( ) não  
 5. Doença renal ( ) sim ( ) não  
 6. Outras ( ) sim ( ) não  
  
11) Como ela é tratada?  
( )Dieta  
( )Dieta e antidiabético oral  
( )Dieta e Insulina  
( )Dieta, antidiabético oral e insulina  
( )Outro _____________________ 
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12) Medicamentos  
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 
  
13) Já participou de Grupos de 
Educação em diabetes?  
( ) Não  
( ) Sim  
Ano de participação ______________  
Tempo de participação ___________ 
 
 

  
 
 
 

DADOS ANTROPOMÉTRICO E BIOQUÍMICOS 
 
 
 
14) Peso __________ kg (Data: __/__/__)  
15) Altura _________ cm (Data: __/__/__)  
16) IMC ___________ kg/m2 
 1. normal (18,5 – 24,9)  
 2. sobrepeso (25 – 29,9)  
 3. obeso classe I (30 – 34,9)  
 4. obeso classe II (35 – 39,9)  
 5. obeso classe III (> ou = 40)  
 17) Circunferência abdominal ______________________ cm (Data: __/__/__)  
 
 
 
 

18) Atual  (consulta 
anterior) 

 (2 
consultas 

atrás) 

Média Mediana 

PA sist      

PA diast      

GJ      

GPP      

HbA1c      

CT      

Tg      

HDL      

LDL      
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ANEXO E 

 
MATERIAL DIDÁTICO – Parte externa 
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MATERIAL DIDÁTICO – Parte Interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


