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RESUMO 

 

A educação em saúde no diabetes é uma ferramenta importante no 

autocuidado, uma vez que o conhecimento sobre a fisiopatologia da doença, 

formas de tratamento e hábitos de vida saudáveis auxiliam na promoção da 

saúde. Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar a percepção de 

pacientes após a participação em práticas educativas em saúde (PES) sobre o 

conhecimento, autocuidado e atitudes sobre o diabetes em indivíduos 

atendidos por uma instituição beneficente em Nova Friburgo/RJ. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE 51508915.0.0000.5626) e todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ao 

longo de 4 semanas, os participantes participaram de PES sobre os temas 

fisiopatologia e complicações do diabetes, glicose, colesterol e triglicerídeos. O 

conhecimento foi avaliado por um questionário de múltipla-escolha antes e 

após cada PES. O autocuidado e as atitudes com relação ao diabetes foram 

avaliados, respectivamente, pelos instrumentos QAD e ATT-19, antes e ao final 

do ciclo de PES. Onze indivíduos com 58,5±8,7 anos participaram do estudo 

(36,4% homens e 64,6% mulheres). Eles apresentaram glicemia casual de 

134,8±44,8 mg/dL, pressão arterial sistólica de 124,8±18,2 mmHg e diastólica 

de 75,4±8,8 mmHg, sem alteração após participarem das PES. Entre os 

parâmetros antropométricos aferidos, apenas a relação cintura-quadril 

apresentou tendência à redução após as PES (0,96±0,05 cm vs. 0,95±0,04 cm, 

P=0,08). Com relação ao conhecimento, houve aumento na porcentagem de 

acertos de 53,8±23,3% para 65,1±23,6% (P=0,005). O score de autocuidado 

não foi modificado pelas PES (60,4±18,1 vs. 61,9±13,7 pontos, P=0,7, numa 

escala de 0-105 pontos). Por fim, o score médio da atitude com relação ao 

diabetes reduziu de 51,6±10,5 para 45,9±11,5 pontos após as PES (P=0,015), 

numa escala de 19-95 pontos. Conclui-se com este estudo que as PES 

aumentam o conhecimento dos participantes acerca de sua doença, mas não 

influenciaram o autocuidado e houve piora da atitude do indivíduo acerca de 

sua doença. 

 

Palavras chave: Diabetes, Educação em saúde, Autocuidado, Adesão. 
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ABSTRACT 

 

Diabetes health education is a valuable tool for self-care, since the knowledge 

about disease pathophysiology, treatment and healthy lifestyle enhance health 

promotion. Therefore, the present study aimed to evaluate the perception in 

health education lectures on knowledge, self-care and attitudes about diabetes 

of individuals attended by a philanthropic institution in Nova Friburgo/RJ. The 

Ethics Board approved the study (CAAE 51508915.0.0000.5626) and all 

participants gave their informed consent to participate in the study. Along four 

weeks, participants were enrolled in lectures approaching diabetes 

pathophysiology and its complications, and glucose, cholesterol, and 

triglyceride metabolism. A multiple-choice questionnaire evaluated knowledge 

before and after lectures. Self-care and attitudes toward diabetes were 

evaluated by the Summary of Diabetes Self-Care Activities questionnaire 

(SDSCA) and by the Diabetes Attitudes (ATT-19) questionnaire, respectively, 

before and after lectures. Eleven participants with 58.5±8.7 years old 

participated in the study (36.4% men and 64.6% women). Before lectures, 

casual blood glucose was 134.8±44.8 mg/dL, systolic blood pressure 

124.8±18.2 mmHg and diastolic blood pressure 75.4±8.8 mmHg, and there was 

no change after lectures. Regarding anthropometric parameters, only the waist-

to-hip ratio showed a trend to reduce after lectures (0.96±0.05 cm vs. 0.95±0.04 

cm, P=0.08). Regarding knowledge, global grade increased from 53.8±23.3% to 

65.1±23.6% (P=0.005). Self-care score was not modified by lectures (60.4±18.1 

vs. 61.9±13.7 points, P=0.7, on a scale of 0-105 points). Finally, attitude score 

for diabetes decreased from 51.6±10.5 to 45.9±11.5 points after lectures 

(P=0.015), on a scale of 19-95 points. In conclusion, health education increases 

participants' knowledge about their disease, but did not influence self-care, and 

their attitude toward their disease worsened. 

 

Keywords: Diabetes, Health education, Self-care, Adherence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas sim um grupo 

heterogêneo de distúrbios metabólicos que têm em comum a hiperglicemia 

(Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 

2016).  

O crescente surgimento de novos casos no Brasil e no mundo aliado aos 

diversos fatores predisponentes para o surgimento dessa patologia traz uma 

necessidade cada vez maior de métodos de cuidado e prevenção que atendam 

às demandas desse grupo. Nesse contexto, a educação em saúde no diabetes 

tem se mostrado uma ferramenta eficiente para comunicação com esses 

pacientes (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016). 

É reconhecido por diversas instituições que a educação em diabetes 

deve ser considerada e incorporada durante todo o processo do 

acompanhamento dos pacientes. Desta forma, os pacientes controlam não 

apenas as taxas glicêmicas como também o desenvolvimento de complicações 

relacionadas à doença (Barceló et al., 2012; Mclaughlin et al., 2015; Capítulo 5 

- A educação em Diabetes e a equipe multiprofissional, 2017). 

Das diversas formas de intervenção educacional na área da saúde, a 

escolhida para o presente estudo foi a de Práticas Educativas em Saúde 

(PES). Nesta metodologia, temas relacionados ao diabetes foram abordados 

com os pacientes de forma didática e integrativa, proporcionando participação 

contínua e direta destes no decorrer das práticas, procurando deixar os mesmo 

o mais à vontade possível para tirar possíveis dúvidas que intervissem em seu 

autocuidado. Por meio de questionários aplicados antes e após cada momento, 

os pacientes foram avaliados em relação aos conhecimentos prévios e no 

impacto das PES nos mesmos. No início e no final do programa também foram 

avaliados o autocuidado e as atitudes destes pacientes, também por intermédio 

de questionários. 
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As PES tiveram como objetivos melhorar os conhecimentos dos 

pacientes sobre sua doença e a partir disso, mudar positivamente o 

autocuidado e as atitudes relacionadas ao diabetes. Também foram analisadas 

as medidas antropométricas para investigar se houve correlação entre o 

aproveitamento das práticas com mudanças no estilo de vida. 

É esperado que o tratamento humanizado associado ao conhecimento 

em saúde fornecido ao paciente diabético por meio de PES proporcione uma 

melhora de suas taxas, que também englobam fatores de risco cardiovascular. 

A partir dessa melhora, os indivíduos sentem-se mais motivados a aderirem ao 

tratamento e seguirem as recomendações para autocuidado, o que melhora o 

convívio com o diabetes. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

Dados publicados no ano de 2016, na última Diretriz da Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD), demonstram que uma epidemia de diabetes 

mellitus (DM) está em curso. Foi estimado que, em 2014, 11,9 milhões de 

pessoas, na faixa etária de 20 a 79 anos, tinham o diagnóstico de DM no Brasil. 

As projeções indicam que esse número pode chegar a 19,2 milhões em 2035. 

A nível mundial, estima-se que atualmente a população com DM seja de 387 

milhões e que alcance 471 milhões em 2035 (Diretrizes Sociedade Brasileira 

de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). O crescimento alarmante 

desses índices gera uma necessidade de estudos e pesquisas com o objetivo 

de reduzir esses índices no futuro e para isso é necessário conhecer o que 

pode levar a esse aumento no número de casos e quais as melhores 

alternativas para combatê-lo. 

Entre os diversos motivos envolvidos no aumento de casos de DM no 

Brasil e no mundo, podem ser citados o crescimento e o envelhecimento 

populacional, a urbanização, o aumento de obesidade e do sedentarismo e a 

maior sobrevida dos pacientes com DM (Diretrizes Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). A obesidade e o sedentarismo 

são dois fatores modificáveis que podem ser abordados a partir da 

conscientização da população, o que pode auxiliar na diminuição desses 

valores. 

A taxa de internação hospitalar manteve-se estável nos últimos anos, 

na ordem de 65 a 75 internações/100 mil habitantes/ano (Malta et al., 2011). 

Entretanto, quando o paciente vem a óbito, raras são as vezes nas quais o DM 

é descrito como causa, pelo fato de serem suas complicações, particularmente 

as cardiovasculares e cerebrovasculares, as causas da morte. Mesmo com 

apenas 5,2% de todos os óbitos registrados mundialmente terem sido 
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atribuídos ao DM no início do século 21, essa doença é a quinta principal causa 

de morte (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016). 

O DM possui diversas classificações a partir de sua origem e 

desenvolvimento. Entretanto, entre os tipos de diabetes descritos, a incidência 

do DM tipo 2 (DM2) aumentou no mundo atual. Não apenas fatores genéticos, 

como também fatores sociais podem ser determinantes da doença como, por 

exemplo, a maior taxa de urbanização, o aumento da expectativa de vida, a 

industrialização, o maior consumo de dietas hipercalóricas e ricas em hidratos 

de carbono de absorção rápida, as mudanças do estilo de vida, a inatividade 

física, a obesidade e a maior sobrevida da pessoa com diabetes (Grillo et al., 

2007). 

Todavia, a incidência do DM2 em grandes populações não é fácil de 

ser mensurada, pois requer seguimento por alguns anos e várias análises das 

taxas glicêmicas nesse período (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). Estima-se que cerca de 50% do total 

dos pacientes com DM2 permanece certo período de tempo sem saber se é 

portador desta patologia e, portanto, sem o tratamento adequado (Aschner et 

al., 2017). Isso gera uma subnotificação no total de diagnósticos nacionais e 

mundiais, o que pode levar à perda de dados e o conhecimento da real 

dimensão desse problema de saúde. Por se tratar de uma patologia de 

surgimento tardio, muitas vezes os sintomas se confundem com outras 

doenças ou passam despercebidos por muitos anos. De forma diferente, o DM 

tipo 1 (DM1) é diagnosticado nas duas primeiras décadas de vida do paciente, 

o que possibilita um maior controle sobre a notificação de casos, permitindo 

assim um maior controle sobre a sua incidência populacional. (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016)  

Mudanças no estilo de vida, principalmente com relação à alimentação 

e à redução da atividade física, estão associadas ao aumento no número de 

casos de DM2. A prevenção primária do DM2 deve conter programas que 

consistam em intervenções na dieta e na prática de atividades físicas, com o 

objetivo de combater o sobrepeso em indivíduos com maior risco de 
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desenvolver diabetes, principalmente entre aqueles que apresentam tolerância 

à glicose diminuída (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-

2016 - Bibliofarma, 2016). Já a prevenção secundária surte efeito com um 

controle metabólico estrito, que combate o surgimento ou a progressão das 

complicações crônicas do DM (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

 

2.2 FISIOPATOLOGIA 

 

O DM não é uma doença única, mas um grupo heterogêneo de 

distúrbios metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia, resultante de 

defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambas (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

Antigamente, o DM era classificado de acordo com a dependência ou 

não de insulina no tratamento do paciente. A classificação atual não leva em 

consideração o tipo de tratamento, mas sim a etiologia da doença. De acordo 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Associação Americana de 

Diabetes (ADA), a classificação do diabetes engloba quatro classes clínicas: 

DM1, DM2, outros tipos específicos de DM e DM gestacional (DMG) (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

 

2.2.1 Diabetes mellitus tipo 1 

 

O DM1 é caracterizado pela destruição das células beta que geram 

uma deficiência de insulina no organismo, levando à obrigatoriedade do uso da 

mesma de forma exógena como tratamento. Seu início geralmente é abrupto, 

com sinais e sintomas muito específicos que indicam a presença da 

enfermidade (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 
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Bibliofarma, 2016). Apesar de indivíduos de qualquer idade poderem 

desenvolver o DM1, o mesmo costuma ser diagnosticado na infância, tendo 

seu pico de identificação entre 10 e 14 anos de idade (Gross et al., 2002). O 

DM1 é subdivido em tipos 1A e 1B. 

 

2.2.1.1 Diabetes mellitus tipo 1A (autoimune) 

 

O DM1A é a forma menos encontrada (5 a 10% dos casos), 

caracterizando-se pela destruição imunomediada de células beta pancreáticas 

com consequente deficiência de insulina. Os marcadores de autoimunidade 

são os auto-anticorpos anti-ilhota ou antígenos específicos da ilhota 

pancreática e incluem os anticorpos anti-insulina, antidescarboxilase do ácido 

glutâmico (GAD65), antitirosina-fosfatases (IA2 e IA2B) e antitransportador de 

zinco (Znt) (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016). 

Sua fisiopatologia envolve fatores genéticos e ambientais. Trata-se de 

uma condição poligênica, na maioria dos casos, sendo que os principais genes 

envolvidos estão no sistema do antígeno leucocitário humano (HLA) classe II. 

Entre os fatores ambientais potenciais para o desencadeamento da 

autoimunidade em indivíduos geneticamente predispostos estão certas 

infecções virais, fatores nutricionais (p. ex., introdução precoce de leite bovino) 

e a deficiência de vitamina D (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

 

2.2.1.2 Diabetes mellitus tipo 1B (idiopático) 

 

O DM1B não possui uma etiologia conhecida. Ele corresponde à 

minoria dos casos de DM1 e caracteriza-se pela ausência de marcadores de 
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autoimunidade contra as células beta pancreáticas e não possui associação a 

haplótipos do sistema HLA. Os indivíduos com esse tipo de DM1 podem 

desenvolver cetoacidose e apresentar graus variáveis de deficiência à insulina 

(Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 

2016). 

 

2.2.2 Diabetes mellitus tipo 2 

 

O DM2 está presente na maioria da população diagnosticada (90 a 

95% dos casos). Ele é caracterizado por defeitos na ação e secreção da 

insulina, assim como na regulação da produção hepática de glicose. A 

resistência à insulina e o defeito na função das células beta pancreáticas estão 

presentes precocemente na fase pré-clínica da doença. Sua etiologia 

específica ainda não foi totalmente elucidada, mas sabe-se que o DM2 é 

causado por uma interação de fatores genéticos e ambientais. Entre os fatores 

ambientais, pode-se citar o sedentarismo, as dietas ricas em gorduras e o 

envelhecimento. A maioria dos pacientes com esse tipo de DM apresenta 

sobrepeso ou obesidade. A cetoacidose raramente se desenvolve de modo 

espontâneo. Apesar de ser geralmente diagnosticado após os 40 anos, o DM2 

pode ocorrer em qualquer idade. Os pacientes não dependem de insulina 

exógena para sobreviver, porém podem necessitar de tratamento 

complementar com insulina associado a hipoglicemiantes orais a fim de se 

obter um controle metabólico adequado (Diretrizes Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

A evolução para o DM2 ocorre em um período de tempo variável, 

passando por estágios intermediários que recebem a denominação de glicemia 

de jejum alterada e tolerância à glicose diminuída. Tais estágios são 

decorrentes de uma combinação de resistência à ação insulínica e disfunção 

de célula beta pancreática (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 

2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 
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2.2.3 Outros tipos específicos de diabetes mellitus 

 

Essas são as formas menos comuns de DM, onde defeitos ou 

processos causadores podem ser identificados. Sua apresentação clínica é 

bastante variada e depende da alteração de base. Estão incluídos nessa 

categoria, p.ex., os defeitos genéticos na função das células beta pancreáticas, 

defeitos genéticos na ação da insulina e as doenças do pâncreas exócrino 

(Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 

2016). 

 

2.2.4 Diabetes mellitus gestacional 

 

O DMG é uma intolerância a carboidratos de gravidade variável, com 

início durante a gestação atual e se configura como o problema metabólico 

mais comum na gestação, com prevalência entre 3 e 25% das gestações. 

Muitas vezes ele representa o aparecimento do DM2 durante a gravidez. A 

incidência de DMG está aumentando em paralelo com o aumento do DM2 e da 

obesidade em mulheres (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 

2015-2016 - Bibliofarma, 2016). O DMG pode ou não persistir após o parto. 

 

2.3 DIAGNÓSTICO 

 

O método de diagnóstico do DM foi modificado em 1997 pela ADA e, 

posteriormente, aceito pela OMS e pela SBD. O principal objetivo dessas 

modificações foi prevenir de maneira eficaz as complicações micro e 

macrovasculares do DM, a partir de um rastreamento diferenciado das taxas de 
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glicose sanguínea (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-

2016 - Bibliofarma, 2016). Atualmente são aceitos três critérios para o 

diagnóstico do DM a partir da análise da taxa glicêmica (Diretrizes Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016): 

• Sintomas de poliúria, polidipsia e perda de peso somados à glicemia 

casual ≥ 200 mg/dL. Glicemia casual é o teste realizado em qualquer 

hora do dia, independentemente do horário das refeições. 

• Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL. Em caso de pequenas e isoladas 

elevações da glicemia, o diagnóstico deve ser confirmado pela 

repetição do teste em outro dia. 

• Glicemia 2h (pós-prandial) após a ingestão de 75 g de glicose ≥ 200 

mg/dL. 

 

É reconhecido que existe um grupo de indivíduos nos quais os níveis 

de glicose não se enquadram nos critérios para o diagnóstico do DM. Porém, 

esses valores são muito elevados para serem considerados normais. Trata-se 

da tolerância à glicose diminuída, situação na qual o valor de glicemia pós-

prandial situa-se entre 140 e 199 mg/dL após uma sobrecarga de 75 g de 

glicose (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016). Nessas situações, é essencial o acompanhamento médico 

deste indivíduo, bem como o monitoramento regular das taxas glicêmicas. 

Alterações na dieta, inserção de uma rotina que englobe atividade física e até 

mesmo início de tratamento medicamentoso podem contribuir para que um 

futuro quadro de diabetes mellitus não se instaure, ou retarde seu 

aparecimento. 

O método preferencial para a determinação da glicemia é a sua 

aferição no plasma sanguíneo. O sangue deve ser coletado em um tubo com 

fluoreto de sódio, centrifugado, com separação do plasma, que deverá ser 

congelado para posterior utilização. Caso não se disponha desse reagente, a 

determinação da glicemia deverá ser imediata ou o tubo mantido a 4°C por, no 

máximo, 2h (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016). 
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O teste oral de tolerância à glicose (TOTG) é considerado padrão ouro 

para o diagnóstico, contudo o seu uso ainda é controverso. Ele consiste na 

coleta de amostra de sangue em jejum para a determinação da glicemia. Após 

a coleta, é ofertado 75g de glicose dissolvida em água e após 2 horas uma 

nova amostra de sangue é coletada. Essa pode ser a única alteração 

detectável no início do DM, refletindo a perda da primeira fase da secreção de 

insulina (Sbd, 2017). Trata-se da única forma de detecção da tolerância à 

glicose diminuída, porém sua reprodutibilidade não é tão alta como a de outros 

testes (p.ex., hemoglobina glicada) e sua duração é longa (Cox e Edelman, 

2009). Para a realização do TOTG, algumas questões devem ser levadas em 

consideração (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016): 

• Período de jejum entre 10 e 16h; 

• Ingestão de pelo menos 150 g de glicídios nos 3 dias anteriores à 

realização do teste; 

• Atividade física normal; 

• Comunicação da presença de infecções, ingestão de medicamentos ou 

inatividade; 

• Utilização de 1,75 g de glicose por quilograma de peso até o máximo 

de 75 g; 

• Não utilizar tiras reagentes para o diagnóstico (glicosímetro), pois não 

são tão precisas quanto as dosagens plasmáticas.  

Em julho de 2009, a hemoglobina glicada (HbA1c) foi proposta como 

critério de diagnóstico para o DM. A alegação é de que a medida da HbA1c 

avalia o grau de exposição à glicose durante o tempo e os valores se mantêm 

estáveis após a coleta. Em janeiro de 2010, a ADA modificou o critério inicial. 

As recomendações atuais são as seguintes (Diretrizes Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016): 

• Diabetes: HbA1c ≥ 6,5% a ser confirmada em outra coleta. Dispensável 

em caso de sintomas ou glicemia ≥ 200 mg/dL; 

• Indivíduos com alto risco para o desenvolvimento de diabetes: HbA1c 

entre 5,7 e 6,4%.   
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O valor de 6,5% foi escolhido com base no ponto de inflexão para a 

prevalência de retinopatia. O valor de 5,7% apresenta uma sensibilidade de 

66% e uma especificidade de 88% para predizer o desenvolvimento do 

diabetes mellitus nos 6 anos subsequentes. Entretanto, existem alguns 

problemas para a aplicação desse parâmetro como critério diagnóstico do DM, 

mesmo com a exclusão de imperfeições na padronização: hemoglobinopatias, 

anemia hemolítica e ferropriva (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

Para o diagnóstico do DM gestacional, deve-se solicitar a glicemia de 

jejum à gestante na primeira consulta pré-natal. Caso a glicemia plasmática em 

jejum apresente valores ≥ 92 mg/dL e < 126 mg/dL, é feito o diagnóstico de 

DMG. Caso o valor encontrado seja ≥ 126 mg/dL, é feito o diagnóstico de DM 

franco diagnosticado na gravidez. Em ambos os casos, uma segunda dosagem 

da glicemia em jejum deve ser solicitada para confirmação. Caso a glicemia 

seja < 92 mg/dL, a gestante deve ser reavaliada no segundo trimestre 

(Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 

2016). 

A investigação do DM gestacional deve ser feita em todas as gestantes 

sem diagnóstico prévio de diabetes. Entre a 24ª e a 28ª semana de gestação, 

deve-se realizar o TOTG com dieta sem restrição de carboidratos ou com, no 

mínimo, uma ingestão de 150 g de carboidratos nos 3 dias anteriores ao teste, 

após jejum de 8 h. Os pontos de corte no TOTG para o jejum, em 1 e 2 h, são ≥ 

92 mg/dL, ≥ 180 mg/dL e ≥ 153 mg/dL, respectivamente (Diretrizes Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

É recomendado reavaliar a tolerância à glicose a partir de 6 semanas 

após o parto com glicemia de jejum ou com um teste oral com 75 g de glicose, 

dependendo da gravidade do quadro metabólico apresentado na gravidez. Em 

torno de 15 a 50% das mulheres com DM gestacional desenvolvem diabetes ou 

intolerância à glicose após a gestação (Diretrizes Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 
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2.4 COMPLICAÇÕES DO DIABETES 

 

O DM é uma patologia que pode acarretar em complicações ao 

paciente, seja pelo longo tempo de diagnóstico, seja pelo não controle das 

taxas de glicose (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 

- Bibliofarma, 2016). Sem um controle medicamentoso correto, uma boa 

orientação nutricional, idas regulares aos especialistas médicos e ausência de 

monitoramento da glicemia, o DM leva a complicações na saúde do paciente. 

As complicações podem afetar o sistema renal, nervoso e circulatório, além de 

gerar problemas cardíacos e psicológicos, conforme descrito adiante (Figura 1). 
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Figura 1 – Complicações do diabetes mellitus. A figura apresenta algumas partes do corpo 

que podem ser acometidas a longo prazo ou por descontrole das taxas glicêmicas. Fonte: 

Adaptado de (Complicações do Diabetes, 2017). Acesso em 06/11/2017. 
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2.4.1 Neuropatia diabética 

 

Trata-se de um distúrbio neurológico demonstrável clinicamente ou por 

métodos laboratoriais em pacientes diabéticos, quando excluídas outras 

causas de neuropatia. Em geral, o acometimento patológico do sistema 

nervoso é muito amplo e, inúmeras vezes, bastante grave. A prevalência da 

neuropatia diabética alcança níveis elevados com a evolução temporal da 

doença. É possível detectar distúrbio neurológico precocemente na evolução 

de DM2, muitas vezes desde o momento do diagnóstico. 

O quadro clínico da neuropatia pode variar amplamente, desde formas 

assintomáticas até a presença de manifestações pouco específicas, somáticas 

e/ou autonômicas. O diagnóstico é concluído a partir da caracterização do 

quadro clínico com os sintomas e sinais clínicos mais típicos e na realização de 

testes neurológicos. As principais manifestações clínicas de comprometimento 

somático são dormência ou queimação em membros inferiores, formigamento, 

pontadas, choques, agulhadas em pernas e pés, desconforto ou dor ao toque 

de lençóis e cobertores e queixas de diminuição ou perda de sensibilidade tátil, 

térmica ou dolorosa. Entretanto, alguns pacientes evoluem direto para a perda 

total de sensibilidade. Ainda que a predominância de sintomas e sinais se 

localize nos membros inferiores, os membros superiores (mãos e braços) 

podem também ser afetados (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

 

2.4.2 Pé diabético 

 

O pé diabético (Figura 2) é conceituado no glossário de 

recomendações do International Working Group on the Diabetic Foot de 2015 

(IWGDF, Grupo de Trabalho Internacional sobre Pé Diabético) como infecção, 

ulceração e/ou destruição de tecidos moles associadas a alterações 
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neurológicas e vários graus de doença arterial periférica (DAP) nos membros 

inferiores (Glossary | IWGDF, 2017). O pé diabético é a causa mais comum de 

internações prolongadas. A insensibilidade resulta do agravo às fibras nervosas 

finas (tipos C e delta) pela exposição prolongada à hiperglicemia associada a 

fatores cardiovasculares. Há comprometimento das fibras nervosas de maior 

calibre (beta, A alfa), com perda da propriocepção, do movimento articular e do 

feedback da percepção de posição pelos receptores nas pernas e nos pés 

(Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 

2016).  

 

 

Figura 2 – Vias para a ulceração. O pé em risco resulta de um concerto entre a polineuropatia 

diabética sensitivo-motora (deformidades, pressão plantar) e neuropatia diabética autonômica 

(pele seca) e complica-se pela doença arterial periférica. Fonte: Diretrizes Sociedade Brasileira 

de Diabetes (SBD) 2015-2016.  
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2.4.3 Doença renal 

 

A classificação atual da doença renal crônica, independentemente de 

sua etiologia, baseia-se na taxa de filtração glomerular (TFG) e na excreção 

urinária de albumina (EUA), pois tem sido extensamente reconhecida a relação 

desses dois parâmetros com desfechos adversos renais e mortalidade. Dessa 

maneira, tem havido uma ampliação do espectro das apresentações clínicas da 

doença renal do diabetes, sendo o fenótipo da doença renal não albuminúrica, 

caracterizada por redução isolada da TFG, cada vez mais reconhecida. O 

termo nefropatia diabética deve ser atualmente, portanto, reservado somente 

aos pacientes com proteinúria detectável persistente, em geral associada à 

elevação da pressão arterial. O rastreamento da doença renal do diabetes deve 

ser iniciado logo após o diagnóstico do DM nos pacientes com DM2 e após 5 

anos do início no DM1. O rastreamento deve ser iniciado preferencialmente 

pela medida de albumina em amostra isolada de urina (primeira da manhã ou 

casual) devido à acurácia diagnóstica e à facilidade desse tipo de coleta 

(Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 

2016). 

 

2.4.4 Doença arterial obstrutiva periférica 

 

A doença arterial obstrutiva periférica caracteriza-se pela obstrução 

aterosclerótica progressiva das artérias dos membros inferiores, afetando 

gradualmente de forma adversa a qualidade de vida desses pacientes. A 

presença do DM aumenta em duas vezes a possibilidade de desenvolver 

doença arterial obstrutiva periférica (Diretrizes Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 
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2.4.5 Manifestações reumatológicas 

 

Inúmeras associações entre DM e doenças musculoesqueléticas já 

foram descritas. Algumas dessas associações são indiretas, com fatores 

relacionados tanto ao DM quanto à doença reumática como, por exemplo, a 

obesidade e a dislipidemia, que também se vinculam à gota e à osteoartrite. 

Outras doenças reumáticas são secundárias a complicações neurológicas e 

vasculares do DM, como a artropatia de Charcot e as osteólises (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

 

2.4.6 Infecções 

 

O DM é um fator de risco para o desenvolvimento de infecções. 

Diversos fatores podem contribuir para isso, tais como: diminuição da atividade 

dos neutrófilos polimorfonucleares; alteração na aderência, quimiotaxia e 

opsonização leucocitária; resposta imune celular ineficiente e retardada a 

agentes nocivos; alteração dos sistemas antioxidantes e menor produção de 

interleucinas (IL-2); redução da resposta vascular a mediadores inflamatórios 

como histamina e bradicinina; insuficiência vascular; neuropatia periférica e 

autonômica; diminuição da ligação proteica com consequente edema; redução 

da degranulação dos mastócitos; piora da oxigenação tecidual e colonização 

de pele e mucosas com patógenos como Staphylococcus aureus e Candida sp. 

Todas essas anormalidades parecem estar direta ou indiretamente 

relacionadas com a hiperglicemia crônica. A manutenção de um controle 

glicêmico adequado pode reduzir o risco destas comorbidades e é importante 

para a profilaxia e o tratamento de infecções em pacientes com DM (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 
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2.4.7 Retinopatia diabética 

A retinopatia diabética é uma complicação tardia do diabetes e 

depende de fatores multifatoriais para ser inicialmente detectada no exame de 

fundo de olho (diagnóstico clínico). Entre esses fatores, a presença de 

hiperglicemia crônica é obrigatória na fisiopatologia da retinopatia diabética, 

pois não há relato histopatológico de retinopatia diabética em humanos sem 

histórico de hiperglicemia crônica. Sua coexistência, entretanto, pode não 

causar retinopatia diabética clínica, o que reforça a necessidade de outros 

fatores atuarem em sua manifestação inicial. Fatores modificadores, como 

hipertensão arterial, nefropatia, gravidez, fumo e genética, atuam em 

portadores de hiperglicemia crônica (Capítulo 04 - Retinopatia diabética, 2017). 
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2.5 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

 

2.5.1 Hipoglicemiantes orais 

 

A partir do momento no qual o paciente recebe o diagnóstico de DM, 

independente de sua classificação, três fatores devem ser observados: (1) se é 

um paciente que realiza ou não atividade física, (2) como está sua alimentação 

e (3) qual a melhor escolha de medicamentos para controlar suas taxas 

glicêmicas. Neste último item, entram em ação os agentes antidiabéticos, 

substâncias que, quando ingeridas, têm a finalidade de baixar a glicemia e 

mantê-la normal (jejum <100 mg/dL e pós-prandial <140 mg/dL) (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

Com base no mecanismo de ação principal, os antidiabéticos eram 

inicialmente separados em: aqueles que incrementam a secreção pancreática 

de insulina (sulfonilureias e glinidas); os que reduzem a velocidade de 

absorção de glicídios (inibidores das alfaglicosidases); os que diminuem a 

produção hepática de glicose (biguanidas); e/ou os que aumentam a utilização 

periférica de glicose (glitazonas). Além esses antidiabéticos, foram adicionadas 

outras duas classes de substâncias: antidiabéticos com efeito das incretinas e 

uma segunda classe lançada recentemente de substâncias, que compreendem 

os inibidores do contratransporte sódio/glicose 2 nos túbulos proximais dos rins 

(Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 

2016). 

Atualmente, com uma finalidade mais prática, os antidiabéticos orais 

são classificados em quatro classes (Diretrizes Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016): 
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• Os que aumentam a secreção de insulina (hipoglicemiantes): 

consistem nos secretagogos de insulina e compreendem as 

sulfonilureias, que desenvolvem uma ação hipoglicemiante mais 

prolongada ao longo do dia. Eles favorecem o ganho de peso e o 

desenvolvimento de hipoglicemia; 

 

• Os que não aumentam a secreção de insulina (antihiperglicemiantes): 

quando usados em monoterapia, geralmente estão relacionados com 

um risco bem reduzido de hipoglicemia; 

 

• Os que aumentam a secreção de insulina de maneira dependente de 

glicose: promovem a supressão do glucagon e constituem uma nova 

classe de antidiabéticos orais cujo mecanismo de ação é 

essencialmente a estabilização do peptídeo semelhante ao glucagon 1 

(GLP-1) endógeno pela inibição da enzima que o degrada, a dipeptidil 

peptidase 4 (DPP-4). O glucagon, hormônio produzido pela célula alfa-

pancreática, tem como função manter a glicemia no período de jejum, 

devendo ter seus níveis reduzidos no período pós-prandial. Pacientes 

com DM2 apresentam diminuição dos níveis de GLP-1 no estado pós-

prandial, contribuindo para a redução do estímulo fisiológico da 

secreção de insulina e impedindo a supressão do glucagon; 

 

• Os que promovem glicosúria: não possuem relação com a secreção de 

insulina e impedem a reabsorção de glicose nos rins, além de 

apresentarem baixo risco de hipoglicemia e promoverem perda de 

peso. 
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2.5.2 Insulina 

 

O objetivo do tratamento no DM com insulina é mimetizar o perfil 

fisiológico da ação da secreção endógena de insulina. Na insulinoterapia, essa 

função é separada em dois parâmetros: (1) insulina basal, cuja função é 

suprimir a produção hepática de glicose à noite e entre as refeições e (2) 

insulina em bolus, cuja função é cobrir a excursão glicêmica alimentar. É 

importante conhecer o perfil de ação das insulinas existentes, para que o 

tratamento seja realizado de forma correta, evitando-se eventos de hiper ou 

hipoglicemia (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016).  

 

Quadro 1 – Perfil de ação das insulinas 

 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016.  
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A insulina é um medicamento de uso obrigatório no tratamento do DM1 

e deve ser instituída assim que o diagnóstico for realizado. A dose diária 

depende de diversos fatores, como idade, peso corporal, estágio puberal, 

tempo de duração e fase do diabetes, estado do local de aplicação de insulina 

(presença de lipodistrofias), ingestão de alimentos e sua distribuição, 

automonitoramento e valor da HbA1c, rotina diária, prática e intensidade da 

atividade física e intercorrências (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

O objetivo do tratamento do DM (seja do tipo 1 ou 2) é manter as 

glicemias ao longo do dia entre os limites da normalidade, evitando ao máximo 

a ampla variabilidade glicêmica. O tratamento intensivo clássico utiliza duas 

doses de insulina neutral protamine Hagedorn (NPH) (antes do café da manhã 

e antes de dormir), com três doses de insulina regular (antes do café da 

manhã, do almoço e do jantar). Contudo, com o surgimento dos análogos de 

insulina de ação ultrarrápida (lispro, asparte e glulisina), algumas vantagens 

podem ser obtidas na substituição da insulina regular por esses análogos, 

principalmente no que diz respeito aos eventos hipoglicêmicos graves e 

noturnos (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016). 

Antes do advento dos análogos de insulina com ação ultrarrápida, as 

hipoglicemias eram mais frequentes e isso certamente contribuiu para que 

houvesse certo receio por parte dos pais e até mesmo dos profissionais da 

saúde na implementação desse tratamento. Por meio de técnicas de DNA 

recombinante, obtiveram-se os análogos de insulina de ação ultrarrápida, com 

o objetivo de tornar o perfil dessas novas insulinas mais fisiológico. Nos dias 

atuais, estão comercialmente disponíveis três análogos de insulina de ação 

ultrarrápida: lispro, asparte e glulisina. A insulina lispro apresenta uma inversão 

nas posições dos aminoácidos lisina (B29) e prolina (B28) da cadeia beta da 

insulina, o que lhe confere absorção mais rápida para a circulação (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 
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Um aspecto que deve ser considerado ao se utilizar a insulina regular é 

a demora em torno de 30 min de seu início de ação, sendo necessário que sua 

aplicação seja realizada pelo menos 30 min antes das refeições. No entanto, 

alguns pacientes tendem a aplicá-la na hora da refeição. Isso contribui para 

hiperglicemias pós-prandiais e hipoglicemias no período entre as refeições, 

pois a insulina regular atingirá seu pico no horário em que a alimentação já foi 

metabolizada (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016). 

No DM2, caracterizado por resistência à ação da insulina, esta terapia 

deve ser iniciada quando, apesar do consumo de doses máximas de dois ou 

três fármacos orais utilizados por alguns meses, o paciente ainda mantiver 

níveis de HbA1c > 7% ou > 8% em populações específicas. A terapêutica com 

insulina também deve ser iniciada quando o paciente apresentar sintomas de 

hiperglicemia graves e significantes, ou níveis de glicose muito elevados (> 300 

mg/dl), ou perda de peso significante ou presença de cetonúria (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). Neste 

paciente, a utilização da insulina é menos frequente do que deveria e seu início 

tende a ser tardio. Isso se deve ao receio infundado, tanto por parte de 

médicos como do paciente e seus familiares, particularmente no caso do 

paciente idoso, quanto a alguns dos possíveis efeitos colaterais da insulina, 

incluindo, em especial, a hipoglicemia e o ganho de peso (Diretrizes Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

É importante ressaltar que a insulinoterapia pode ser iniciada em 

etapas precoces do tratamento do DM2, quando somente modificações do 

estilo de vida (dieta e exercícios) associadas à metformina forem insuficientes 

para obter o controle da situação. Pode-se então considerar a associação da 

insulina basal ao esquema terapêutico, especialmente quando existirem 

restrições ao uso de outros fármacos orais. A insulina pode ser escolhida como 

segundo agente terapêutico também quando a HbA1c estiver > 8,5%, após a 

dose máxima de metformina, ou se o paciente estiver apresentando sintomas 

de hiperglicemia (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 

- Bibliofarma, 2016).  
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2.6 MUDANÇAS NO ESTILO DE VIDA 

 

2.6.1 Alimentação 

 

Evidências científicas têm demonstrado que a intervenção nutricional 

apresenta impacto importante na redução da HbA1c em indivíduos com DM1 e 

DM2 após três a seis meses de seguimento com profissional especialista. 

Independentemente do tempo de diagnóstico da doença, o acompanhamento 

nutricional pode melhorar ainda mais os parâmetros clínicos e metabólicos 

quando associado a outros componentes do cuidado em diabetes, como 

medicamento e atividade física (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

A conduta nutricional preconizada atualmente para pessoas com DM 1 

e DM2, pré-diabetes e DM gestacional baseia-se em alimentação variada e 

equilibrada que atenda às necessidades nutricionais, considerando-se todas as 

fases da vida (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016). Essa forma de acompanhamento, denominada terapia 

nutricional, deve ser sempre acompanhada por profissionais e revista de 

acordo com as necessidades do paciente. 

A terapia nutricional tem como foco a manutenção e/ou obtenção de 

peso saudável, metas de controle, buscando glicemias estáveis tanto no jejum 

quanto nos períodos pré e pós-prandiais, níveis de lipídios séricos e 

pressóricos adequados, bem como o uso de fármacos para a prevenção de 

complicações a curto e médio prazos (Diretrizes Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). Uma boa terapia nutricional 

mostra aos pacientes como balancear de forma correta na alimentação diária 

os macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras) e micronutrientes 

(vitaminas e minerais), fornecendo sempre um padrão alimentar saudável, que 

corresponda à sua rotina e simultaneamente auxilie esse paciente na 

manutenção do peso ideal. 
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Aliada à terapia nutricional, os pacientes também podem fazer uso da 

contagem de carboidratos. Trata-se de uma importante ferramenta no 

tratamento do diabetes que deve ser inserida no contexto de uma alimentação 

saudável. Neste método, prioriza-se o total de carboidratos consumidos por 

refeição, considerando que sua quantidade é determinante para a resposta 

glicêmica pós-prandial. A contagem de carboidratos pode ser utilizada por 

qualquer pessoa com DM, mas sua aplicação é atualmente mais consolidada 

no tratamento do DM1 (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 

2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

Entre os métodos de contagem estão a lista de equivalentes ou 

substituição e a contagem em gramas de carboidratos (Diretrizes Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). É importante 

ressaltar a correta orientação dos pacientes que pretendem fazer o uso desse 

sistema. Por se tratar de um método que permite maior flexibilidade na escolha 

dos alimentos, deve-se evitar que o auxílio proporcionado pela dieta se 

transforme em uma série de complicações, como deficiências de macro e 

micronutrientes e crises de hipoglicemia (Rossi, 2009).  

Educar as pessoas com diabetes a seguir um plano de alimentação 

saudável deve ser prioridade para todos os programas de diabetes. Tanto 

pacientes diabéticos quanto seus familiares devem ser inseridos em programas 

de educação nutricional desde o momento do diagnóstico. Além de auxiliar no 

autocuidado, conhecer mais sobre os alimentos leva a uma independência por 

parte do paciente quanto a decisões e atitudes em relação à alimentação para 

o controle da sua condição (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 

2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

Os pacientes devem ser orientados e acompanhados durante todo o 

processo de adequação nutricional à doença para compreenderem a 

importância das alterações e restrições alimentares. Desta forma, seguir o 

plano alimentar torna-se parte natural da rotina do paciente que, uma vez mais 

esclarecido, persiste na dieta (Rossi, 2009; Saúde, 2013; Diretrizes Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 
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2.6.2 Atividade física 

 

Existem evidências científicas dos efeitos benéficos do exercício físico 

na prevenção e no tratamento do DM. O exercício previne o DM2, 

principalmente nos grupos de maior risco como, por exemplo, obesos e os 

familiares de diabéticos (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 

2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

O treinamento aeróbico regular proporciona condições de reverter 

parcial ou totalmente algumas das disfunções provocadas pela hiperglicemia 

crônica. O exercício físico age de maneira específica sobre a resistência 

insulínica, independentemente do peso corporal. Indivíduos fisicamente mais 

ativos têm níveis mais baixos de insulina circulante, melhor ação em receptores 

e pós-receptores de membrana, melhor resposta de transportadores de glicose, 

maior capilarização nas células musculares esqueléticas e melhor função 

mitocondrial, quando comparados com indivíduos menos ativos, 

independentemente do peso e do índice de massa corporal (IMC) (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

Observa-se maior sensibilidade à insulina de 24 a 72h após uma 

sessão de exercício, com aumento da captação da glicose nos músculos e nos 

adipócitos e redução da glicemia sanguínea. Além disso, o exercício eleva a 

captação da glicose sanguínea pelos músculos por mecanismos não 

dependentes de insulina. Assim, o exercício facilita o metabolismo glicídico e 

sua eficiência, melhorando a regulação glicêmica, o que pode ser observado 

pelas menores concentrações basal e pós-prandial de insulina, bem como pela 

redução da HbA1c nos diabéticos fisicamente ativos, em relação aos diabéticos 

sedentários (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016). 
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Pacientes diabéticos que se exercitam regularmente mostram melhora 

clínica relevante no seu perfil lipídico e diabéticos hipertensos tendem a ter um 

melhor controle dos níveis de pressão arterial quando submetidos ao 

treinamento físico regular (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 

2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

Apesar das inúmeras evidências do impacto positivo do exercício físico 

nos pacientes com diabetes e pré-diabetes, a recomendação de exercício 

nestes indivíduos é ainda muito incipiente. O médico, em geral, por carência de 

informação específica, encontra muita dificuldade em orientar ou prescrever 

exercícios para seus pacientes, notadamente no que se refere ao tipo, à 

quantidade e à intensidade mais apropriadas (Diretrizes Sociedade Brasileira 

de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

Uma boa orientação de exercício físico para a saúde contempla pelo 

menos três tipos de exercícios (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016): 

• Aeróbicos: são normalmente realizados usando grandes grupos 

musculares e caracterizam-se por atividades que costumam não 

demandar habilidades muito específicas, sendo a caminhada o melhor 

exemplo; 

• De fortalecimento muscular: provocam elevação da sensibilidade à 

insulina de maior duração, mediado também pelo aumento da massa 

muscular; 

• De flexibilidade: há redução da flexibilidade pela ação deletéria da 

hiperglicemia crônica sobre as articulações, além da decorrente do 

envelhecimento. 
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2.7 ADESÃO AO TRATAMENTO 

 

Embora muitos pesquisadores relacionem adesão ao tratamento 

estritamente com adesão ao medicamento, esse termo está relacionado a 

diversos outros comportamentos inerentes à saúde, que vão desde o simples 

seguimento da prescrição, englobando aspectos referentes ao sistema de 

saúde, fatores socioeconômicos, aspectos relacionados ao tratamento, 

paciente e à própria doença. A adesão ao tratamento, medicamentoso ou não, 

é fundamental para o sucesso da terapia instituída pelo médico e pela equipe 

de saúde (Gusmão e Jr., 2006). 

A falta de conhecimento sobre a doença, por parte tanto dos 

cuidadores e familiares quanto dos próprios pacientes, associada a inadequada 

capacitação e integração entre os profissionais de saúde, relaciona-se 

diretamente ao problema da adesão ao tratamento e recomendações sobre o 

DM (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - 

Bibliofarma, 2016). A baixa adesão ao tratamento medicamentoso e, 

principalmente, a relutância quanto às mudanças necessárias de estilo de vida 

impedem que cerca de 50% dos pacientes portadores de doenças crônicas 

como o DM obtenham melhoras em sua doença (Doenças 

Crônicodegenerativas e Obesidade, 2015). 

A ocorrência de mudanças no estilo de vida para a prevenção de 

complicações e a promoção da saúde no tratamento das doenças crônicas é 

caracterizada pela baixa adesão pelo portador de DM. Por muitas vezes, a falta 

de uma equipe multidisciplinar gera uma deficiência no tratamento, visto que 

sem orientação alimentar, medicamentosa e de atividade física correta, o 

paciente não possui instruções adequadas para lidar com sua doença 

diariamente, o que afeta o tratamento, podendo acarretar em futuras 

complicações macro e microvasculares, renais, pressóricas e neurológicas 

(Costa et al., 2011). 
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Diversos fatores estão relacionados à adesão ao tratamento, podendo 

influenciá-la direta ou indiretamente (Toenders, 1992): 

• Paciente: sexo, idade, etnia, estado civil, escolaridade, nível 

socioeconômico; 

• Doença: cronicidade, ausência de sintomas e demora do aparecimento 

de consequências; 

• Crenças de saúde, hábitos de vida e culturais: real noção do problema, 

desconhecimento da patologia; 

• Tratamento e qualidade de vida: custo, efeitos indesejáveis, esquemas 

terapêuticos complexos; 

• Instituição: política de saúde, acesso ao serviço de saúde, tempo de 

espera versus tempo de atendimento; 

• Equipe de saúde. 

 

Com a compreensão desses diversos parâmetros aliada à atuação de 

uma equipe multiprofissional, com abordagem multidisciplinar, a adesão ao 

tratamento é melhorada e, consequentemente, tem-se um melhor controle das 

taxas (Toenders, 1992; Gusmão e Jr., 2006; Costa et al., 2011). 
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2.8 AUTOCUIDADO 

 

O autocuidado no diabetes pode ser definido como um processo em 

que conhecimento e consciência estão em constante processo de 

desenvolvimento. Desta forma, o indivíduo está em constante aprendizado 

sobre como lidar com tal patologia em seu cotidiano, seja no contexto pessoal, 

seja no social (Cooper et al., 2017). 

Para a prevenção correta das complicações relacionadas ao DM, é 

importante que os pacientes modifiquem o seu estilo de vida, existindo um 

consenso entre as entidades que se dedicam ao seu estudo, afirmando que a 

educação para o autocuidado é uma das estratégias mais adequadas e 

indicadas para o tratamento dos pacientes, proporcionando que eles alcancem 

níveis normais ou quase normais de glicose sanguínea (Grillo et al., 2007). 

Entretanto, é de grande importância avaliar primeiramente o perfil psicossocial 

do paciente para analisar sua capacidade e seus conhecimentos sobre 

autocuidado, para então dar início à melhor forma de orientação para que o 

mesmo seja realizado e obtenha-se sucesso (Saúde, 2013). 

Os sete comportamentos do autocuidado englobam (DIRETRIZES SBD 

2014-2015 - Bibliofarma, 2015): 

1. alimentação saudável,  

2. prática de atividade física,  

3. monitoramento das taxas glicêmicas,  

4. seguir o tratamento medicamentoso,  

5. ter autonomia e conhecimento necessários para a resolução de 

problemas, 

6. realizar escolhas saudáveis para adaptar-se ao dia a dia e  

7. reduzir os riscos de complicações.  

Essas medidas podem ser estimuladas tanto pelos médicos que 

acompanham o paciente com DM, quanto por seus familiares, quanto por 

outros profissionais de saúde que estejam envolvidos na rotina desse paciente. 
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Seguir estes comportamentos garante ao paciente um bom controle glicêmico, 

além de retardar o aparecimento de complicações relacionadas à doença 

(Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 

2016). 

Apesar da grande importância na educação em saúde, todas as 

medidas por ela abordadas devem ser aplicadas em atitudes externas ou no 

próprio autocuidado pelo paciente, para que este aproveite ao máximo todas as 

informações e aprendizados, aplicando-os em seu cotidiano (Shrivastava et al., 

2013). A educação em saúde deve ser feita de forma clara, para que o paciente 

não fique com os conhecimentos retidos apenas àquele momento, sendo capaz 

de aplicá-los e aproveitá-los em sua rotina. Quanto melhor abordado o 

autocuidado para o paciente diabético, mais autônomo o mesmo pode se tornar 

em sua rotina. Desta forma, não é mais tão estrita a dependência deste 

paciente ao médico que o acompanha, o que é um bom fator, levando em 

consideração a distância temporal entre consultas de rotina. 

 

2.9 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A educação em saúde é caracterizada como um conjunto de saberes e 

práticas com o objetivo de orientar para a prevenção de doenças e auxiliar na 

promoção da saúde. Por meio deste recurso, o conhecimento cientificamente 

produzido no campo da saúde, intermediado pelos profissionais de saúde, 

consegue ser repassado de forma didática à população leiga (Alves e Bahia, 

2005). De acordo com o texto constitucional, complementado e aperfeiçoado 

pela Lei Orgânica da Saúde, a assistência à saúde pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) deve abranger tanto as ações assistenciais ou curativas quanto, 

e prioritariamente, as atividades de promoção da saúde e prevenção de 

doenças (Alves e Bahia, 2005). 

Da convivência entre as práticas emergentes e hegemônicas é possível 

delinear dois modelos de práticas de educação em saúde (PES), que podem 

ser referidos como modelo tradicional e modelo dialógico. Estes se encontram 
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em polos extremos, sendo possível reconhecer modelos intermediários (Alves 

e Bahia, 2005). 

O modelo tradicional, mais comumente aplicado, tem seu foco na 

doença e na intervenção de forma curativa. O paciente não participa 

ativamente, sendo mero espectador. As estratégias desta prática educativa em 

saúde incluem informações verticalizadas que ditam comportamentos a serem 

adotados para a manutenção da saúde (Alves e Bahia, 2005). Neste modelo, 

os pacientes são tratados como indivíduos desprovidos de informação em 

saúde. Desta maneira, a relação profissional-paciente ganha um caráter 

unilateral, uma vez que um detém um saber técnico-científico enquanto o outro 

precisa ser devidamente informado e não possui outra forma de obter essa 

informação. O profissional assume uma atitude paternalista e desta forma o 

paciente não consegue desempenhar uma participação ativa em um processo 

que exige isso (Alves e Bahia, 2005). 

Já o modelo dialógico é mais participativo, a partir do momento em que 

o profissional e o paciente transformam saberes já existentes, não ocorrendo 

mais a simples transmissão de informação (Alves e Bahia, 2005). Desta forma, 

o paciente passa a ser o protagonista de sua situação, tendo participação ativa 

em seu tratamento e compreendendo tanto o que acontece com ele por conta 

da doença quanto as atitudes a serem tomadas de forma a aperfeiçoar o seu 

tratamento. O modelo dialógico é, portanto, mais associado a mudanças 

duradouras de hábitos e de comportamentos para a saúde, visto que essas 

mudanças não acontecem por persuasão ou autoridade abusiva do 

profissional, mas sim pelos novos significados, individuais e coletivos, que o 

processo saúde-doença-cuidado recebe (Alves e Bahia, 2005). 

A prática educativa, nesta perspectiva, visa ao desenvolvimento da 

autonomia e da responsabilidade dos indivíduos no cuidado com a saúde, 

porém não mais pela imposição de um conhecimento técnico detido só e tão 

somente pelo profissional de saúde, mas sim pelo desenvolvimento da 

compreensão da situação de saúde tanto pelo profissional de saúde quanto 

pelo paciente. As práticas educativas precisam ser emancipatórias, de forma 
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que o paciente seja cada vez menos dependente e ganhe cada vez mais 

autonomia sobre o seu autocuidado (Alves e Bahia, 2005). 

As práticas educativas podem ser tanto formais e desenvolvidas nos 

espaços convencionais dos serviços, com a realização de palestras e a 

distribuição de cartilhas e folhetos, como também podem ser informais, 

desenvolvidas nas ações de saúde cotidianas. As duas formas devem, 

entretanto, levar em consideração o público-alvo ao qual se dirigem, adaptando 

a linguagem e as atividades executadas de forma a atingir e promover a 

participação do mesmo (Alves e Bahia, 2005).  

A partir do diálogo e troca de saberes técnico-científicos e populares, 

profissionais e pacientes podem construir de forma compartilhada um saber 

sobre o processo saúde-doença. Este compromisso e vinculação possibilitam 

que o paciente passe a confiar mais nos profissionais que o acompanha. 

Educar para a saúde não compreende apenas a assistência curativa, mas deve 

englobar intervenções preventivas e promocionais (Alves e Bahia, 2005). 

 

2.9.1 Educação em saúde no diabetes 

 

O grande avanço no tratamento medicamentoso com a ascensão de 

diversas drogas, a combinação de medicamentos para atingir o alvo glicêmico 

ideal, a baixa existência de grupos multidisciplinares que interajam entre si 

especializados no acompanhamento do paciente diabético e a atual facilidade 

de acesso à informação, aliada à frequente dificuldade de aceitação do 

paciente diabético a essa nova condição, são fatores que demandam cada vez 

mais profissionais especializados na área de educação em diabetes. No Brasil, 

a educação em diabetes se estabelece a partir de iniciativas pontuais, seja de 

serviços ligados ao setor público, entidades privadas ou organizações não 

governamentais (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 

- Bibliofarma, 2016). 
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O apoio educacional tem um impacto impressionante sobre o 

comportamento das pessoas com DM, sua evolução de saúde, assim como, 

nos custos de atendimento à saúde em diabetes, uma vez que, estudos 

mostraram que as mudanças no estilo de vida através da educação continuada 

dos diabéticos resultam em redução de peso, melhor controle glicêmico, da 

pressão arterial e lipídeos e, consequentemente, reduzem o risco de doenças 

cardiovasculares. Cabe ainda ressaltar o caráter assintomático da doença. 

Motivar as pessoas diabéticas, com níveis glicêmicos alterados, quando elas 

ainda não têm nenhum sinal ou sintoma da doença é um dos desafios que o 

profissional de saúde tem que enfrentar (Teixeira et al., 2006). 
 

Desde o início do diagnóstico, não somente pacientes como também 

seus familiares e pessoas do seu dia a dia devem adquirir conhecimentos e 

desenvolver habilidades necessárias para o autocuidado. A educação em 

saúde no diabetes consiste no processo de desenvolvimento dessas 

habilidades, incorporando ferramentas necessárias para atingir as metas 

estabelecidas em cada etapa do tratamento. Portanto, trata-se da principal 

ferramenta para garantir o autocuidado que permitirá um melhor tratamento por 

parte do paciente (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-

2016 - Bibliofarma, 2016).  

A educação em diabetes tem evoluído muito, trazendo técnicas atuais 

que focam no paciente, trazendo-o como protagonista e não mais mero 

espectador, buscando, desta forma, mudanças de comportamento mais 

positivas. Sua prática deve ser multidisciplinar, integrando atendimento clinico, 

promoção de saúde, aconselhamento, manejo e pesquisa (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

Só é possível considerar a educação em diabetes como efetiva se a 

mesma resultar em “mudanças e/ou aquisição de comportamentos”. Quando 

isso não acontece, as informações foram apenas transmitidas ao paciente sem 

causar nenhum tipo de impacto significativo e o mesmo não pode aproveitá-las 

de forma a promover mudanças em seu estilo de vida. Com isso, o foco dos 

educadores em saúde no diabetes deve ser em proporcionar qualidade de vida, 

permitir que o paciente ganhe autonomia no cuidado de sua doença e prevenir 

e/ou retardar o aparecimento das complicações agudas e crônicas do diabetes 

(DIRETRIZES SBD 2014-2015 - Bibliofarma, 2015). 
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O profissional que se compromete com a educação em saúde no 

diabetes deve ser preparado para identificar que cada paciente é um ser único 

e individual, tendo assim que reconhecer a necessidade de cada um, além de 

ser um bom comunicador e fazer uso de diferentes estratégias didáticas, 

considerando as especificidades que a educação de adultos possui 

(DIRETRIZES SBD 2014-2015 - Bibliofarma, 2015). São essenciais para o 

sucesso do programa de educação em diabetes a prática do trabalho em 

equipe interprofissional e considerar sempre o envolvimento dos pacientes na 

tomada de decisão. O educador não deve estar “sobre” o educando, e sim 

“com” ele (DIRETRIZES SBD 2014-2015 - Bibliofarma, 2015). 

Com relação à melhor forma de realizar PES, diversos aspectos devem 

ser considerados sobre a presença individual ou em grupo. Diálogos em grupo 

proporcionam um forte incentivo para a educação em diabetes. A interação 

permite o relato das experiências dos próprios participantes, permitindo um 

processo integrador (Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-

2016 - Bibliofarma, 2016). Por outro lado, o atendimento individual apresenta 

grandes resultados no estímulo à mudança de comportamento, já que, com 

uma abordagem mais pessoal, é possível conhecer o indivíduo, seus anseios, 

seus hábitos de vida e como o mesmo realiza o autocuidado em saúde. As 

orientações podem ser realizadas de acordo com a necessidade individual, 

situação que o trabalho com grupos pode nem sempre contemplar (Diretrizes 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2015-2016 - Bibliofarma, 2016). 

Embora a educação em saúde seja uma maneira necessária para 

atingir as metas em curto prazo, apenas ela não garante mudanças 

permanentes no autocuidado com o diabetes. É necessário que seja planejado 

o reforço contínuo das metas e dos objetivos do paciente por parte de toda a 

equipe de saúde envolvida na educação em diabetes. A educação em diabetes 

serve como interface entre a prática clínica e a pesquisa, devendo incorporar 

necessidades, objetivos e experiências de vida do individuo, levando em 

consideração estudos científicos (DIRETRIZES SBD 2014-2015 - Bibliofarma, 

2015). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Avaliar a curto prazo a percepção da educação em saúde sobre fatores 

de risco cardiovascular, autocuidado e atitudes em diabéticos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Avaliar o impacto da participação em práticas educativas em diabetes 

sobre fatores de risco cardiovascular; 

 

• Avaliar se a participação em práticas educativas em diabetes aumenta 

o conhecimento sobre a doença; 

 

• Avaliar o impacto da educação em saúde sobre a adesão ao 

tratamento, autocuidado e atitudes no diabetes. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 QUESTÕES ÉTICAS 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense (CAAE: 

51508915.0.0000.5626) (ANEXO 1). 

 

4.2 DESENHO DO ESTUDO 

 

A presente investigação é um estudo clínico primário, analítico, 

intervencional, longitudinal e unicêntrico, realizado na Instituição Sociedade 

União Beneficente Humanitária dos Operários de Nova Friburgo. O estudo teve 

duração de quatro semanas, sendo dividido em quatro visitas: 

• 1ª Visita: Na primeira visita, foram aplicados três questionários 

(triagem, atividades de autocuidado com o diabetes [QAD] e 

conhecimentos e atitudes acerca do diabetes [ATT-19]). Foi feita a 

avaliação antropométrica, da pressão arterial e glicemia casual, e então 

os indivíduos participaram de uma PES sobre fisiopatologia do diabetes 

e glicose; 

• 2ª Visita: Prática educativa sobre triglicerídeos; 

• 3ª Visita: Prática educativa sobre colesterol; 

• 4ª Visita: Prática educativa sobre complicações do diabetes. Foram 

reaplicados os questionários QAD e ATT-19, assim como foi reavaliada 

a antropometria, pressão arterial e glicemia casual.  
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4.3 POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

Todos os participantes frequentavam a Sociedade União Beneficente 

Humanitária dos Operários (Humanitária), que atende gratuitamente indivíduos 

da cidade de Nova Friburgo e região. O recrutamento de participantes foi feito 

através de contato telefônico utilizando-se os dados de cadastro de pessoas 

com diabetes atendidas pela Instituição. Os indivíduos que demonstraram 

interesse em participar foram convidados a comparecer à Instituição e neste 

momento foi explicado a finalidade do estudo e sanadas todas as dúvidas. 

Todos os indivíduos que aceitaram participar do estudo assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO 2). Foram utilizados como 

critério de inclusão: (1) pessoas maiores de 18 anos de idade e (2) portadoras 

de diabetes tipo 2. Como critério de exclusão, foram considerados (1) pessoas 

com menos de 18 anos de idade, (2) pessoas sem diabetes ou com outros 

tipos de diabetes que não o tipo 2, (3) pessoas com pré-diabetes e (4) pessoas 

que não compareceram a pelo menos uma das visitas. 

 

4.4 TRIAGEM DOS PARTICIPANTES 

 

Ao aceitar participar do estudo, os participantes passaram por uma 

entrevista de primeira visita para confirmação dos dados identificados na 

triagem inicial feita a partir da ficha de cadastro pré-existente arquivada no 

software Microsoft Excel. Com isso, foi possível determinar quais indivíduos se 

adequavam aos critérios de inclusão e exclusão. Na primeira visita, o 

questionário de triagem identificou parâmetros como gênero, escolaridade, 

renda familiar, fatores de risco cardiovascular (tabagismo, etilismo, prática de 

atividade física e dieta), doenças crônicas pré-existentes (diabetes e 

hipertensão arterial) e uso de medicamentos hipolipemiantes, hipoglicemiantes 

e anti-hipertensivos (ANEXO 3).  
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4.5 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

A avaliação antropométrica foi realizada na primeira e na última visita, 

sendo uma antes da aplicação da primeira prática educativa e a segunda após 

a aplicação da última prática educativa. Os participantes foram submetidos à 

avaliação da pressão arterial, glicose capilar, estatura, massa corporal, 

circunferência da cintura (CC) e circunferência do quadril (CQ). 

A aferição da pressão arterial foi realizada através de técnica indireta 

auscultatória com uso de esfignomanômetro. O participante permaneceu em 

repouso durante 5 minutos antes da aferição. A aferição foi realizada com o 

participante sentado, com as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, 

dorso encostado na cadeira e relaxado. O braço foi posicionado na altura do 

coração e livre de roupas, a palma da mão voltada para cima e cotovelo 

levemente fletido. A pressão arterial foi aferida duas vezes, uma em cada braço 

(Andrade  e Nobre, 2010). 

A massa corporal e a estatura foram aferidas em balança de precisão 

antropométrica com estadiômetro da marca Welmey (capacidade 300 Kg), 

após a aferição da pressão arterial. Esses valores foram utilizados para o 

cálculo do índice de massa corporal (IMC) que é dado pela divisão do peso em 

quilos pela altura em metros ao quadrado. Os valores de IMC foram usados 

para o diagnóstico de sobrepeso ou obesidade dos participantes, de acordo 

com os critérios da OMS, seguidos pela Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso, 2010): 

• Peso normal: IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m² 

• Sobrepeso: IMC igual ou superior a 25,0 Kg/m² 

• Pré-obesidade: IMC entre 25,0 e 29,9 Kg/m² 

• Obesidade grau I: IMC entre 30,0 e 34,9 Kg/m² 

• Obesidade grau II: IMC entre 35,0 e 39,9 Kg/m² 

• Obesidade grau III: IMC igual ou superior a 40,0 Kg/m². 
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A circunferência da cintura foi aferida na distância média entre a 

margem inferior da última costela palpável e o topo da crista ilíaca, utilizando 

uma fita resistente ao estiramento (Sanny® Anthropometric Tape). A 

circunferência do quadril (CQ) foi aferida na posição de maior circunferência 

dos quadris, com a fita paralela ao piso da sala. Na realização de ambas 

medidas, o indivíduo foi posicionado em pé com os pés próximos, braços 

laterais ao corpo e peso corporal distribuído uniformemente, vestindo roupa 

leve. O indivíduo se encontrava relaxado e a medida foi realizada ao final da 

expiração normal. A partir destes dados, foi calculada a relação cintura/quadril 

(RCQ), que é dada pela razão entre a cintura em centímetros pelo quadril 

também em centímetros (Who, 2008). O ponto de corte da RCQ, considerado 

como risco cardiovascular, é RCQ≥0,85 em mulheres e RCQ≥1,00 em homens, 

de acordo a classificação de Lohman (Who, 2008). 

A circunferência da cintura (CC) também foi utilizada para avaliar o 

risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, porque reflete de 

forma indireta o conteúdo de gordura visceral, segundo a VI Diretriz Brasileira 

de Hipertensão (Andrade  e Nobre, 2010). O ponto de corte da CC para 

determinar o risco cardiovascular em mulheres e homens é diferente. 

Considera-se risco cardiovascular aumentado para valores maiores ou iguais a 

80 cm em mulheres e 94 cm em homens. Considera-se risco muito elevado os 

valores maiores ou iguais a 88 cm para mulheres e 102 cm para homens 

(Alberti et al., 2009). 

Os valores de circunferência do quadril e estatura foram utilizados para 

o cálculo do índice de adiposidade corporal (IAC), que é uma estimativa 

indireta da porcentagem de gordura corporal do indivíduo, independente do 

peso. O IAC é um índice alternativo ao IMC, uma vez que o IMC é impreciso 

em indivíduos com massa corporal magra elevada e apresenta algumas 

variações (Bergman et al., 2017). 
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4.6 ADESÃO A ATIVIDADES DE AUTOCUIDADO 

 

Entre os questionários utilizados para avaliar a adesão ao autocuidado 

em indivíduos com diabetes, o Summary of Diabetes Self-Care Activities 

Questionnaire (SDSCA) é um dos instrumentos mais utilizados em pesquisa. 

Trata-se de uma ferramenta útil, uma vez que seus 15 itens de avaliação 

contemplam cinco aspectos do regime de tratamento do diabetes, agrupados 

em seis dimensões de autocuidado (Toobert et al., 2000): 

1. alimentação (geral e específica) 

2. atividade física 

3. uso de medicamento 

4. monitorização da glicemia 

5. cuidado com os pés 

6. tabagismo 

 

Este questionário já foi traduzido, adaptado e validado para a língua 

Portuguesa (Michels et al., 2010) e foi utilizado no presente estudo para a 

avaliação do autocuidado e adesão ao tratamento pelos participantes (ANEXO 

4). O questionário traduzido e adaptado possui o nome de "Questionário de 

atividades de autocuidado com o diabetes - QAD". Em sua aplicação, ele 

manteve os conceitos e a avaliação das dimensões que o SDSCA se propõe a 

avaliar, e foi ratificado pela autora principal Deborah E. Toobert, se mostrando 

um instrumento válido e confiável após avaliação de suas propriedades 

psicométricas (Michels et al., 2010). 

Por meio das respostas fornecidas, os pacientes relatam com que 

frequência eles realizaram as atividades ou os comportamentos nos sete dias 

anteriores. Para a análise da aderência aos itens do questionário, estes foram 

parametrizados em dias por semana, de 0 a 7, sendo zero a situação menos 

desejável e sete a mais favorável, com os scores indicando as performances 

das atividades de autocuidado. Nos itens da dimensão alimentação específica 
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que questionam sobre o consumo de alimentos ricos em gordura e doces, os 

valores foram invertidos (se 7 = 0, 6 = 1, 5 = 2, 4 = 3, 3 = 4, 2 = 5, 1 = 6, 0 = 7 e 

vice-versa). A avaliação do tabagismo foi codificada considerando-se a 

proporção de fumantes, a média de cigarros consumidos e a última vez em que 

fumou (Michels et al., 2010). 

 

4.7 ATITUDES DO DIABETES 

 

O questionário de atitudes (ATT-19) do diabetes avalia os aspectos 

psicoemocionais de indivíduos com diabetes. Ele foi traduzido para a língua 

Portuguesa, apresentando adequada adaptação transcultural e nível de 

confiabilidade Kappa com concordância moderada a forte (Torres et al., 2005). 

Esse questionário é visto como uma boa escolha para a avaliação da parte 

pessoal e emocional dos indivíduos com diabetes, porque consegue medir e 

avaliar os efeitos de intervenções educativas em programas de educação em 

saúde voltados especificamente a diabéticos (Curcio et al., 2011). Trata-se de 

um questionário relativamente pequeno, autoaplicável e de fácil e rápida 

interpretação (ANEXO 5). Consiste de 19 itens que incluem seis fatores: 

(Torres et al., 2005)  

1. estresse associado a DM 

2. receptividade ao tratamento  

3. confiança no tratamento 

4. eficácia pessoal 

5. percepção sobre a saúde 

6. aceitação social 
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As questões 11, 15 e 18 começam com o score reverso. A principal 

aplicação da escala de atitudes foi associada à avaliação da intervenção 

educacional. Cada resposta é medida pela escala de Likert de cinco pontos 

(discordo totalmente – score 1; até concordo totalmente – score 5). O total da 

taxa-score varia entre 19 a 95 pontos. Um alto escore indica a atitude positiva 

sobre a doença (Torres et al., 2005).  

 

4.8 PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Uma vez que o diabetes se configura como um distúrbio do 

metabolismo energético, 4 práticas educativas foram criadas para os 

participantes do presente estudo, sobre os temas (1) fisiopatologia do DM e 

glicose, (2) colesterol, (3) triglicerídeos e (4) complicações do DM. As PES 

tiveram duração de 15 a 50 minutos, contabilizando as explicações proferidas e 

a participação das pessoas envolvidas. Como a abordagem dos temas foi feita 

de forma lúdica, a interação entre o grupo de participantes com a estudante 

responsável pelas PES e entre si foi contínua, não havendo um momento 

exclusivo para apenas ouvirem sobre o tema e outro específico para tirar 

dúvidas. Desta forma, o participante foi inserido no processo de ensino-

aprendizagem, não sendo apenas um espectador passivo. 

 

4.8.1 Fisiopatologia do DM e glicose 

 

Esta prática educativa teve como objetivo explicar a fisiopatologia do 

diabetes, suas causas, os principais sintomas do diabetes e o tratamento desta 

doença. Uma vez que o diabetes é um transtorno que leva a hiperglicemia, a 

metabolização da glicose pelo organismo também foi abordada. O objetivo foi 

fornecer meios para que os participantes pudessem compreender como a 

patologia se instala no organismo a partir de uma relação de causa-efeito. O 
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tema metabolismo da glicose abordou exemplos de quais alimentos são fonte 

de glicose, como a glicose é transportada pela corrente sanguínea e o seu 

processamento e armazenamento nos diversos tecidos. As alterações do 

metabolismo da glicose e suas consequências também foram abordadas. 

 

4.8.2 Colesterol e triglicerídeos 

 

As práticas educativas sobre os temas colesterol e triglicerídeos 

seguiram uma linha de abordagem similar a descrita acima. Foi demonstrado 

quais alimentos são fontes de colesterol e triglicerídeos, como é feito o seu 

metabolismo após a ingestão pela alimentação, assim como onde é feita a 

estocagem deles pelo organismo. Após, comparou-se o metabolismo de 

colesterol e de triglicerídeos pelo organismo de pessoas saudáveis e de 

pessoas com DM.  

 

4.8.3 Complicações do DM 

 

A prática educativa sobre complicações do DM, aplicada por último, fez 

um compilado de tudo o que foi discutido nas práticas anteriores. Desta forma, 

os participantes puderam compreender como essas alterações metabólicas 

afetam direta e indiretamente seu organismo, por meio de complicações micro 

e macrovasculares, pressóricas, renais e neurológicas, por exemplo. Com isso, 

a expectativa era conscientizá-los sobre a importância da adesão ao 

tratamento e autocuidado para controle das taxas. 
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4.8.4 Recursos didáticos 

 

Os recursos didáticos utilizados foram apresentação de slides criados 

no software Microsoft Power Point, salvos em formato de imagem .jpg e 

projetados em televisão fixada na parede da sala de espera da Humanitária. 

Também foi elaborado um material em folha de isopor ilustrando o metabolismo 

de forma lúdica, a fim de se trabalhar definições e conceitos relacionados às 

temáticas abordadas. Dessa forma, os participantes puderam puderem 

visualizar os diversos aspectos relacionados ao metabolismo glicídico e 

lipídico. 

 

 

Figura 3 – Material para demonstração do metabolismo. Feito em uma placa de isopor, 

esse material, confeccionado pela coordenadora do projeto e alunos da equipe, consiste na 

demonstração didática do metabolismo de glicose, colesterol e triglicerídeos. Fonte: (Luiz-Silva 

et al., 2017). 
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Como exemplo, na prática sobre o metabolismo da glicose, o esquema 

possuía os tecidos envolvidos em seu metabolismo e um caminho que os 

conectava, representando os vasos sanguíneos. A insulina é representada por 

chaves, que abrem as “portas” dos tecidos para assim permitir a entrada da 

glicose e o seu armazenamento. No esquema, a “porta” representa os 

transportadores da glicose GLUT-2 ou GLUT-4. Quando ocorre resistência à 

insulina, a fechadura muda e as chaves não consegue mais abrir as portas e 

dessa forma a glicose permanece no sangue, levando ao diabetes (Figura 3). 

 

4.8.5 Avaliação do conhecimento 

 

A avaliação do conhecimento foi feita para cada prática em dois 

momentos, antes e após a participação nas mesmas. No início de cada PES, 

um questionário contendo 5 perguntas objetivas sobre o assunto a ser 

abordado naquele dia foi aplicado, tendo como objetivo quantificar o 

conhecimento prévio dos participantes. Assim, o questionário mostrou as 

principais defasagens de conhecimento que aquele público-alvo apresentava 

sobre o tema. 

Ao final de cada prática, o mesmo questionário foi reaplicado, tendo 

agora como objetivo avaliar o impacto a curto prazo da participação na prática 

educativa sobre o conhecimento do tema. Desta forma, foi possível mensurar 

se as informações apresentadas foram compreendidas corretamente e qual 

entre os conteúdos abordados foi melhor aprendido. 
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4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos são expressos na forma de média ± desvio padrão 

ou porcentagem e foram testados para normalidade e homocedasticidade das 

variâncias. Os questionários das práticas educativas, avaliação de atividades 

de autocuidado com o diabetes (QAD) e avaliação de conhecimentos e atitudes 

acerca do diabetes (ATT-19) tiveram seu desempenho avaliado antes e depois 

por meio do teste t Student pareado (dados paramétricos). A análise estatística 

foi realizada no software GraphPad Prisma 6.0, adotando-se um nível de 

significância de 5%. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 

 

O estudo teve início com 18 participantes, dos quais 7 foram excluídos 

por não terem comparecido a todas as práticas. Diante disso, o estudo contou 

com 11 participantes, sendo 63,6% do sexo feminino (n=7) e 36,4% do sexo 

masculino (n=4). Em relação ao tempo de diagnóstico do DM, 5 participantes 

tinham ciência de que eram diabéticos há mais de 10 anos, sendo 3 mulheres e 

2 homens. Quatro participantes do sexo feminino sabiam do seu diagnóstico há 

menos de 10 anos. Os demais participantes (n=2) não informaram o tempo de 

diagnóstico. 

A idade média foi de 60,1±8,9 anos para as mulheres e 55,8±9,0 anos 

para os homens (Tabela 1). Cinquenta e quatro porcento dos participantes 

relatou praticar atividade física no lazer e no trabalho. Apenas um participante 

(9,1%) relatou ser fumante e o consumo de bebida alcoólica foi relatado por 

45,5% dos participantes. 

Em relação à pressão arterial, 54% dos pacientes possuíam 

diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, sendo 4 do sexo feminino e 2 do 

sexo masculino. A participação após as PES não alterou os dados pressóricos, 

onde a pressão arterial sistólica (P=0,19) e diastólica (P=0,13). A participação 

nas PES também não foi capaz de alterar os parâmetros antropométricos 

mensurados, sendo a RCQ o único que apresentou tendência à redução após 

as PES, sendo esta 0,96±0,05 cm antes das PES e 0,95±0,04 cm após 

(P=0,08, Tabela 2). 
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Tabela 1 – Fatores de risco cardiovascular 

VARIÁVEL HOMENS MULHERES TOTAL 

n   4 (36,3%) 7 (63,6%) 11 

Idade, anos 55,8 ± 9,0 60,1 ± 8,9 58,6 ± 8,7 

Tabagismo 1 (25%) 0 (0%) 1 (9,1%) 

Consumo de bebida alcoólica 3 (75%) 2 (28,6%) 5 (45,5%) 

Atividade Física no Lazer 3 (75%) 3 (42,9%) 6 (54,5%) 

Atividade Física no Trabalho 3 (75%) 3 (42,9%) 6 (54,5%) 

Glicemia casual, mg/dL    

       Antes PES 164,5 ± 54,2 117,9 ± 31 134,8 ± 44,8 

       Depois PES 127,0 ± 29,3 132,3 ± 44,6 130,4 ± 38,2 

Hipertensos 2 (18,1%) 4 (57,1%) 6 (54,5%) 

PAS, mmHg    

       Antes PES   108,1 ± 16,6   134,3 ± 11,3   124,8 ± 18,2 

       Depois PES 110,6 ± 22,5 122,1 ± 17,5 118,0 ± 19,2 

PAD, mmHg    

       Antes PES 70,0 ± 10,2 78,5 ± 6,9    75,4 ± 8,8 

       Depois PES 72,5 ± 13,2 68,2 ± 9,6 69,7 ± 10,6 

 

Os dados são expressos em n (%) ou média±DP. 

Abreviações: PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; PES, práticas 

educativas em saúde. 
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Tabela 2 – Variáveis antropométricas 

VARIÁVEL HOMENS MULHERES TOTAL 

Estatura, m 1,67 ± 0,09 1,57 ± 0,04 1,60 ± 0,08 

Peso, Kg    

       Antes PES 76,8 ± 15,4 72,1 ± 14,1 73,8 ± 14,0 

       Depois PES 76,6 ± 15,2 71,8 ± 14,4 73,5 ± 14,1 

IMC, Kg/m²    

       Antes PES 27,5 ± 5,4 29,2 ± 4,7 28,5 ± 4,8 

       Depois PES 27,5 ± 5,0 28,8 ± 4,8 28,3 ± 4,7 

Cintura, cm    

       Antes PES 99,0 ± 12,2 101,3 ± 9,9 100,5 ± 10,3 

       Depois PES 99,7 ± 11,8 100,2 ± 10,3 100,0 ± 10,2 

Quadril, cm    

       Antes PES 101,3 ± 8,4 105,3 ± 13,3 103,8 ± 11,5 

       Depois PES 103,0 ± 9,2 105,8 ± 13,5 104,8 ± 11,7 

RCQ    

       Antes PES 0,97 ± 0,07 0,96 ± 0,04 0,96 ± 0,05 

       Depois PES 0,96 ± 0,04 0,95 ± 0,04 0,95 ± 0,04 

IAC, %    

       Antes PES 28,9 ± 4,4 35,5 ± 6,1 33,1 ± 6,2 

       Depois PES 29,9 ± 5,3 35,5 ± 6,0 33,4 ± 6,2 

 

Os dados são expressos em média±DP. 

Abreviações: PES, práticas educativas em saúde; IMC, índice de massa corporal; RCQ, 

relação cintura-quadril; IAC, índice de adiposidade corporal. 

 

  



51 

5.2 CONHECIMENTO 

 

Avaliando-se de forma global todas as PES realizadas, o percentual de 

acertos dos participantes antes de serem submetidos às PES foi de 

53,8±23,2%, elevando-se para 65,1±23,6% depois das PES (P=0,005, Figura 

4). 
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Figura 4 – Desempenho dos participantes nas PES. Dados apresentados em média±DP e, 

quando indicado (*), P<0,05 (teste t de Student pareado). 

 

Considerando-se as PES individualmente, não houve ganho de 

conhecimento após os participantes terem atendido à PES sobre glicose. A 

média de acertos sobre o conhecimento neste tema foi de 43,6±21,5% antes e 

49,1±28,7% depois (P=0,43, Figura 5A). Com relação a fisiopatologia do 

diabetes, houve aumento do conhecimento sobre o tema, sendo a média de 

acertos antes igual a 56,3±30,7%, aumentando para 70,9±32,7% (P=0,003, 

Figura 5B). Considerando-se o tempo de diagnóstico do DM, o percentual de 

acertos na PES sobre fisiopatologia do diabetes dos participantes com diabetes 

a menos de 10 anos foi 80±16,3% antes e 90±11,5% depois, sem diferença 

significativa (P=0,18, Figura 5C). Também não houve melhora no percentual de 

acertos em participantes com mais de 10 anos de diagnóstico antes e depois 

da PES sobre glicose (68±38,9% vs. 76±43,3%, respectivamente, P=0,17, 

Figura 5D).  
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Figura 5 – Desempenho na PES sobre os temas glicose e fisiopatologia do diabetes. A, 

desempenho dos participantes sobre o tema glicose. B, desempenho no tema fisiopatologia do 

diabetes. C, Acertos, na prática de fisiopatologia, considerando o tempo de diagnóstico da 

doença. D, Acertos, na prática de glicose, considerando o tempo de diagnóstico da doença. 

Dados apresentados em média±DP e, quando indicado (*), P<0,05 (teste t de Student 

pareado). 
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Com relação ao tema triglicerídeos, os participantes acertaram 

56,3±33,2% das questões antes da PES e 80±23,6% depois (P=0,02, Figura 

6A). Em relação ao tempo de diagnóstico do diabetes, os participantes com 

menos de 10 anos de diagnóstico obtiveram um percentual de acertos de 

85±10% antes e 90±11% depois, sem significância estatística (P=0,6, Figura 

6B). O mesmo comportamento foi visto com relação aos participantes com 

mais de 10 anos de diagnóstico (60±31,6% vs. 84±26,1%, P=0,2, Figura 6B). 

Contudo, o conhecimento sobre triglicerídeos foi menor nos participantes com 

mais de 10 anos de diagnóstico de diabetes, comparado aos participantes com 

menos de 10 anos (P=0,03, Figura 6B). 
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Figura 6 – Desempenho na PES sobre o tema triglicerídeo. A, desempenho dos 

participantes sobre o tema triglicerídeo. B, Acertos, considerando o tempo de diagnóstico da 

doença. Dados apresentados em média±DP e, quando indicado (*), P<0,05 (teste t de Student 

pareado). 
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Com relação ao tema colesterol, não houve aumento na média de 

acertos antes e depois da PES (67,2±27,2% antes vs. 80±23,6% depois, 

P=0,08, Figura 7A). O mesmo comportamento foi observado quando foi 

considerado o tempo de diagnóstico da doença, onde os participantes com 

menos de 10 anos de diagnóstico obtiveram desempenho de 80±28,2% acertos 

antes e 90±11,5% depois (P=0,3, Figura 7B), enquanto os participantes com 

mais de 10 anos de diagnóstico obtiveram uma média de acertos de 76±21,9% 

antes e 80±24,4% depois (P=0,3, Figura 7B). 
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Figura 7 – Desempenho na PES sobre o tema colesterol. A, desempenho dos participantes 

sobre o tema colesterol. B, Acertos, considerando o tempo de diagnóstico da doença. Dados 

apresentados em média±DP e, quando indicado (*), P<0,05 (teste t de Student pareado). 
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Em relação à última prática educativa (complicações do DM), o 

percentual de acertos foi de 45,4±34,7% antes e 70,9±30,1% depois, havendo 

aumento significativo (P=0,02, Figura 8A). Quando os participantes são 

avaliados de acordo com o tempo de diagnóstico do diabetes, essa diferença 

desaparece. Participantes com menos de 10 anos de diagnóstico acertaram 

70±25,8% antes e 80±23% depois da PES (P=0,6, Figura 8B), enquanto os 

participantes com mais de 10 anos de diagnóstico acertaram 64±40,9% antes e 

80±28,2% depois (P=0,4, Figura 8B). 
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Figura 8 – Desempenho na PES sobre o tema complicações do diabetes. A, desempenho 

dos participantes sobre o tema complicações do diabetes. B, Acertos, considerando o tempo 

de diagnóstico da doença. Dados apresentados em média±DP e, quando indicado (*), P<0,05 

(teste t de Student pareado). 
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5.3 AUTOCUIDADO (QAD) 

 

Na primeira aplicação do questionário de autocuidado antes do ciclo de 

palestras, os participantes obtiveram um score médio de 60,3±18,1 pontos. 

Após o ciclo de PES não houve melhora no score de autocuidado (61,9±13,7, 

P=0,7). Em relação ao tempo de diagnóstico do diabetes, também não houve 

melhora do score no questionário QAD comparando-se participantes com 

menos de 10 anos de diagnóstico (55,2±14,3 pontos antes vs. 60,5±16,5 

pontos depois, P=0,2, Figura 9B) ou mais de 10 anos de diagnóstico (61,6±24,6 

pontos antes vs. 64 ± 14,1 depois, P=0,7, Figura 9B). 
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Figura 9 – Efeito das PES sobre o Autocuidado (QAD). A, score de autocuidado antes e 

depois das PES. B, score de autocuidado após subdivisão dos participantes conforme o tempo 

de diagnóstico da doença. Dados apresentados em média±DP e, quando indicado (*), P<0,05 

(teste t de Student pareado). 
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5.4 ATITUDES 

 

Na primeira aplicação do questionário ATT-19, os participantes 

obtiveram um score médio de 51,6±10,4 pontos. De forma inesperada, houve 

piora significativa do score na segunda aplicação do questionário após o ciclo 

de palestras, onde obteve-se score médio de 45,9±11,4 pontos (P=0,01, Figura 

10A). Com relação ao tempo de diagnóstico do diabetes, os participantes com 

menos de 10 anos obtiveram score médio de 47,2±3,4 pontos antes e 38,2±6,6 

pontos após o ciclo de PES (P=0,07, Figura 10B). Já os participantes com mais 

de 10 anos de diagnóstico do diabetes obtiveram um score médio de 54,2±14,7 

pontos antes e 51,6±11,6 depois (P=0,3, Figura 10B). 
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Figura 10 – Efeito das PES sobre às Atitudes com o diabetes (ATT-19). A, score de 

atitudes antes e depois das PES. B, score de autocuidado após subdivisão dos participantes 

conforme o tempo de diagnóstico da doença. Dados apresentados em média±DP e, quando 

indicado (*), P<0,05 (teste t de Student pareado). 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo mostrou que uma intervenção educacional por meio 

de PES apresenta impacto nos conhecimentos dos participantes acerca do 

diabetes, uma vez que a avaliação geral dos questionários aplicados antes e 

após as práticas apresentou melhora estatística significativa. Entretanto, 

apenas essa intervenção não se mostrou suficiente para que melhoras em 

relação ao autocuidado, às atitudes com o diabetes e aos parâmetros 

antropométricos aferidos fossem observadas. 

O curto espaço de tempo entre as PES justifica a ausência de variação 

significativa nas medidas antropométricas. A partir do momento que o 

acompanhamento é realizado a longo prazo, é possível notar a forma que as 

PES impactam o cotidiano dos pacientes de forma que atitudes comecem a ser 

tomadas de acordo com o aprendizado, o que reflete no autocuidado, nas 

atitudes com a doença e nos diversos parâmetros, como peso, IMC e taxas 

glicêmicas. Além disso, os pacientes acompanhados não eram pacientes 

descompensados no que diz respeito aos níveis glicêmicos ou peso corporal, 

outro fator que influencia a ausência de mudanças significativas. 

O modelo de PES, realizado de forma integrativa, proporciona maior 

inclusão do paciente no cuidado à doença, já que o mesmo encontra um 

espaço para participar de forma ativa e colaborativa, esclarecendo dúvidas e 

fornecendo opiniões para futuras discussões. A aproximação da metodologia 

utilizada com o modelo dialógico, mais participativo, justifica a melhora no 

conhecimento dos temas relacionados ao diabetes.  A partir da interação com 

os pacientes durante o ciclo de PES, foi possível perceber um paralelo com o 

conceito de educação bancária, descrito por Paulo Freire. Neste modelo, o 

aluno é visto como uma conta bancária vazia a ser preenchida por seu 

professor (Freire, 1987). Muitos indivíduos, ao se descobrirem diabéticos, 

recebem dos profissionais que os acompanham uma série de instruções e 

procedimentos a serem seguidos, mas uma orientação mais personalizada é 

deixada em segundo plano. 
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Foi possível notar neste estudo que os conhecimentos básicos sobre o 

DM e o cuidado relacionado à doença no dia a dia são grandes geradores de 

dúvidas. Tal fato foi evidenciado a partir do desempenho dos participantes nas 

PES, com aumento do percentual de acertos global, contudo sem significância 

para algumas temáticas específicas. 

Analisando o tema das práticas individualmente, notou-se que os 

participantes tiveram um melhor aproveitamento dos temas fisiopatologia do 

diabetes e triglicerídeos. Acreditamos que esse resultado se deve ao fato de 

que o mecanismo pelo qual a doença se estabelece no organismo e o que é o 

triglicerídeo são dois assuntos pouco abordados no cotidiano destas pessoas. 

Sendo assim, eles não teriam um grande conhecimento prévio consolidado 

sobre esses temas, permitindo um melhor aproveitamento das informações 

fornecidas pelas PES. 

Por outro lado, não foi visto uma melhora no conhecimento sobre os 

temas glicose, colesterol e complicações do diabetes. Durante as atividades 

deste estudo, os participantes declararam conhecer esses temas através de 

informações transmitidas pela mídia e em conversas informais com 

conhecidos. Acreditamos que o conhecimento sobre esses temas pode ter 

gerado um conflito com as informações novas trabalhadas durante as PES, 

interferido assim nas respostas fornecidas nos questionários. 

Diante disso, seria interessante numa abordagem futura trabalhar 

melhor os temas aos quais os participantes são mais expostos a informações 

no dia a dia, de forma a evitar esse tipo de conflito, favorecendo assim a 

construção de um conhecimento mais acurado e que de fato auxilie na 

promoção da saúde destes indivíduos. Analisando a literatura cientifica, fica 

evidente a importância de intervenções educacionais para que os indivíduos 

diabéticos tenham acesso a informações corretas e de qualidade relacionadas 

à sua patologia e possam aplicar as mesmas à sua rotina (García González et 

al., 1997; Silva et al., 2006; A Importância da Intervenção Educacional do 

Paciente Diabético - Anad, 2017). 
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Em relação à análise psicossocial do DM, o questionário de 

autocuidado não apresentou melhora significativa após intervenção com PES, 

apesar de estudos já publicados mostrarem que o questionamento aos 

pacientes pode reforçar o autocuidado após algum tipo de intervenção 

educacional (Sacco et al., 2009; Imazu et al., 2015). Ferramentas que avaliam 

o autocuidado do paciente são importantes para avaliação de como os mesmos 

estão realizando seu tratamento e podem ser aplicadas de diversas formas. É o 

caso, por exemplo, do QAD, que tem sua aplicação realizada ou apenas uma 

única vez ou em algum tipo de intervenção, em uma avaliação “antes” e 

“depois”.  

Diversos estudos trazem a avaliação do autocuidado com aplicação em 

apenas um momento do QAD, sem intervenções educacionais e sem 

reaplicações para uma avaliação antes e depois (Daniele et al., 2014; Felix et 

al., 2015; Roos et al., 2015). Os resultados costumam demonstrar a 

importância de intervenções que visem educar o paciente, visto que a 

conscientização sobre a doença e fatores relacionados é uma das melhores 

formas de promover a adesão ao tratamento.  

Entretanto, em estudos similares a este, com intervenção educativa, foi 

notória a mudança positiva de comportamento dos participantes em relação 

aos conhecimentos sobre o diabetes e também em relação ao autocuidado 

(Pereira et al., 2012; Alarcón Luna et al., 2013; Vulnerables et al., 2013; Moura, 

2016). Nota-se que esses estudos tiveram maior tempo de duração, fator que 

permite um acompanhamento prolongado do indivíduo e que pode ter grande 

influência em um melhor aproveitamento das informações fornecidas nas 

intervenções educativas. 

O desempenho insatisfatório na avaliação do autocuidado em relação à 

doença no presente estudo pode ser um reflexo do curto tempo de duração 

(aproximadamente um mês). Os participantes receberam uma grande 

quantidade de informações, inclusive no que diz respeito à fisiopatologia e às 

complicações do diabetes. Desta forma, apesar de terem maior noção do que a 

doença é e das complicações que a mesma ocasiona, não houve tempo 
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suficiente para por em prática atitudes que previnam esses problemas ou para 

ver mudanças efetivas se essas atitudes já estivessem sendo tomadas.  

A atitude com relação ao diabetes apresentou piora após participação 

nas PES. Tendo em vista que houve melhora nos conhecimentos sobre a 

fisiopatologia do diabetes e triglicerídeo, é importante avaliar quais prováveis 

fatores podem ter causado o surgimento do pessimismo nos participantes do 

estudo. O fato de que o questionário de complicações do diabetes teve 

aplicação no mesmo dia pode ter exercido grande influência nesse resultado, 

uma vez que, com o real conhecimento dos problemas que a patologia pode 

causar, sem um tempo para assimilar as informações, a doença adquire um 

aspecto negativo, levando ao pessimismo por parte do paciente. Nesse 

momento, pode ser visto como necessário um acompanhamento mais 

detalhado da parte psicológica, uma vez que a carga de informações novas 

pode ter causado uma reação negativa, gerando medo do desconhecido nos 

participantes. 

Quando o indivíduo adquire real consciência de sua patologia e dos 

riscos que a negligência à sua saúde pode ocasionar ao seu organismo, a 

atitude com relação a doença pode piorar. Dessa forma, a assimilação das 

novas atitudes a serem tomadas para melhorar o autocuidado pode levar 

tempo. É preciso ter em mente, no momento de cada prática educativa, que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou construção (Freire, 1996). Dessa forma, cada indivíduo deve ter a 

chance de assimilar as informações transmitidas no seu tempo, podendo, desta 

forma, interpretá-las e aplicá-las em sua rotina da melhor forma possível. 

Além de um acompanhamento psicológico mais estruturado, os 

pacientes também precisam de uma janela de tempo maior para integrarem os 

novos conhecimentos ao seu cotidiano. O curto tempo de duração do presente 

estudo pode ter sido o fator primordial para o desempenho observado na 

avaliação dos parâmetros antropométricos, autocuidado, atitudes com o 

diabetes. Uma próxima abordagem será proporcionar um planejamento 

experimental que contemple um maior número de semanas de 

acompanhamento. 
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7 CONCLUSÃO 

 

No presente estudo, foi possível notar que, em curto prazo, a 

participação em PES foi capaz de aumentar de modo geral o nível de 

conhecimento de diabéticos sobre sua doença e alterações metabólicas 

relacionadas a ela. Os questionários se mostraram ferramentas acessíveis e 

didáticas para aferição do conhecimento adquirido após aplicação das PES. 

Entretanto, as PES não foram suficientes para melhorar o autocuidado e as 

atitudes dos pacientes perante sua condição no período de seguimento deste 

estudo. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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9.2 ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
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9.3 ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM 
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9.4 ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES DE 

AUTOCUIDADO COM O DIABETES – QAD 
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9.5 ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES DE 

AUTOCUIDADO COM O DIABETES – ATT19 

 

 


