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RESUMO 
 
 

O aumento da expectativa de vida e do número de idosos na população estão 
associados à maior demanda nos serviços de saúde, principalmente devido doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT)comuns nessa clientela. As DCNT representam 
um problema de saúde pública esão responsáveis por, aproximadamente, 63% dos 
casos de morte no mundo, sendo no Brasil a taxa de 74%. Dentre essas doenças, 
destaca-se o Diabetes Mellitus (DM), doença multifatorial com alto índice de 
incidência e prevalência na população, principalmente entre idosos. Esta disfunção 
traz diversas alterações na vida do indivíduo, pois implica em mudanças nos hábitos 
de alimentação, uso contínuo de medicamentos e necessidade de conscientização 
quanto ao autocuidado.No caso de pessoas idosas, o DM repercute diretamente na 
sua autonomia, independência, capacidade funcional e qualidade de vida. Por se 
tratar de uma doençafrequente napopulação idosa são necessárias intervenções 
mediante ações de prevenção e promoção da saúde por meio de educação em 
saúde para empoderar o indivíduo e favorecer o processo de conscientização 
quanto ao autocuidado e gestão da própria saúde. Este estudo teve como objetivo 
geralanalisar as possibilidades de uma oficina de educação em saúde como 
estratégia de cuidado para idosos de um grupo de convivência; Identificar o 
conhecimento de idosos de um grupo de convivência sobre prevenção e controle do 
DM; Descrever a realização de uma oficina de educação em saúde para prevenção 
e controle de DM em um grupo de convivência de idosos e Elaborar um folder 
educativo sobre prevenção e controle de DM para idosos de um grupo de 
convivência. Trata-se de pesquisa qualitativa, realizada em Novembro de 2016 no 
Espaço Avançado de Trabalho Social com Idosos (UFFESPA) da Escola de Serviço 
Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio de uma oficina, com 
registros em filmagem, cujos participantes foram quatorze idosos do referido 
programa.Os dados foram transcritos, identificados com nomes fictícios e, 
posteriormente, submetidos à análise temática emergindo como categorias: O 
encontro do grupo; A música como encontro; Encontro de conhecimentos sobre DM; 
Em busca de respostas; Caminhos para o autocuidado. Constatou-se que promover 
atividades que estimulem a promoção da saúde e a prática de autocuidado com 
idosos em grupos de convivência possibilita o compartilhamento de saberes e 
experiências, refletindo positivamente na manutenção da saúde e melhoria da 
qualidade de vida de idosos. A oficina de educação em saúde é uma estratégia que 
possibilita um espaço dialógico onde idosos e profissionais de saúde em um 
ambiente acolhedor que propicia o desenvolvimento da consciência critica quanto a 
importância do autocuidado para um viver saudável em grupo.  

Descritores: Saúde do Idoso; Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Promoção da 

saúde. 

 



 
 

ABSTRACT 
The increase of life expectancy and number of aged people in general population are 
associated with a higher demand of healthcare services, especially regarding chronic 
noncommunicable diseases (CNCD), as they are common in this population. The 
CNCD represents a public health issue, and are responsible for approximately 63% 
of death cases in the world, whereas in Brazil they represent around 74%. Among 
this group of diseases, the diabetes mellitus (DM) is highlighted due to the fact that it 
is a multifactorial disease with high incidence rates among the general population, 
especially in the elderly. This dysfunction brings several alterations on dietary habits, 
the continuous use of drugs and the need of self-care awareness. In elderly folks, the 
DM has influence over the autonomy, independency, functional capacity and overall 
quality of life. As it is a frequent disease among aged people, health education 
interventions such as prevention and promotion are needed in order to empower the 
patient, thus, favoring the self-care and self-management processes. This study aims 
to analyze the possibilities of a health education workshop as an strategy to elderly 
care, to identify the knowledge regarding the prevention and management of DM in 
this group, to describe the execution of a health education workshop in a group of 
elderly people, and to elaborate an educational folder about DM prevention and 
management to elderly people. This study is a qualitative research performed in 
November 2016, at the Espaço Avançado de Trabalho Social com Idosos 
(UFFESPA) da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
The workshop was recorded on video and had 14 participants. The collected data 
was transcribed and the subjects were identified with fictitious names, then, 
posteriorly submitted to thematic analysis according to the following categories: The 
group meeting; the self-meeting; the knowledge regarding DM; the search for 
answers; the self-care pathways. It was found that self-care and health promotion 
activities enables knowledge and experiences exchange with a positive reflex on the 
health management and quality of life in elderly people. The health education 
workshop is a strategy that facilitates a dialogical space between the elderly and 
health professionals, thus, creating a welcoming environment that favors the 
development of a critical conscience, as well as the self-care importance in a group 
setting. 

Descriptors: Health of the Elderly; Nursing;Nursing Care; Health Promotion. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Motivação para a Temática 
 

Amotivação pelo tema Diabetes Mellitus (DM)ocorreu inicialmente a partir da 

experiência na disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso I (ESAI I), na 

qual são ministradas aulas sobre o tema. Entretanto, só após me tornar monitora da 

disciplina, quando tive a necessidade de estudar mais sobre o tema para ministrar 

aulas sobre insulinoterapia, sob supervisão de professores da disciplina, como 

estímulo à docência e para aperfeiçoamento do desenvolvimento pessoal e didático 

nas salas de aula e para os alunos do quinto período, foi que decidi me aprofundar 

no tema Diabetes Mellitus, por ser uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) 

muito relevante de prevalência mundial e grande incidência que requer abordagem 

qualificada do enfermeiro aos pacientes. 

Com relação à escolha do grupo a ser estudado foi selecionado o trabalho 

com idosos devido minha afinidade com essa clientela. Até ingressar na faculdade 

eu quase não havia feito trabalhos ou convivido com idosos. Porém, quando estava 

cursando o quarto período, entrei para o núcleo de estudos e pesquisas em 

enfermagem gerontológica (NEPEG), como participante de um projeto de pesquisa 

sobre reflexologia em idosos hipertensos hospitalizados e sua relação com a 

redução da pressão arterial. Ao coletar dados para a pesquisa, passei a ter, através 

da realização da técnica de reflexologia, contato com os idosos internados no 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), descobrindo o prazer e a gratificação 

de trabalhar e se envolver com essas pessoas encantadoras que necessitam de 

cuidados específicos mediante uma abordagem diferenciada frente as repercussões 

do envelhecimento.  

Durante a graduação, tive a oportunidade de participar de alguns grupos de 

convivência e considero esses grupos primordiais na atenção ao processo saúde e 

doença dos participantes, principalmente da população idosa, pois através destesé 

possível realizar assistência de enfermagem de qualidade, promovendo a saúde e 

prevenindo a doença, por meio de ações de educação em saúde, favorecendo o 

empoderamento dos sujeitos, além de estimular a autonomia e o autocuidado dessa 

população longeva. 
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O Tema e sua contextualização 

 O aumento da expectativa devida dos indivíduos tem como consequência 

direta o crescimento do número de idosos em diversos países. Desta forma, o 

processo de transição epidemiológica que está ocorrendo atualmente conduz para 

elevação nos números de cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos 

decorrente da diminuição das taxas de fecundidade, controle das doenças infecto 

contagiosas, avanços das tecnologias em saúde que culminou na inversão na 

pirâmide etária (IBGE, 2015).  

 De acordo com Agencia de Saúde das Nações Unidas (2014), em quatro 

décadas haverá o aumento de nada menos que 800 milhões de idosos para 2 

bilhões, surgindo um grande desafio mundial de saúde pública que é o aumento dos 

níveis de doenças crônicas, que afetam grande parte da população idosa. 

 Há estimativas de que, pela primeira vez na história, o número de pessoas 

idosas será maior do que crianças menores de 5 anos, em 2020. A população 

mundial com 60 anos ou mais deverá totalizar cerca de 2 bilhões em 2050, sendo 

que 80%dessas pessoas estarão vivendo em países de baixa renda e de renda 

média ( OMS, 2014). 

 No Brasil, a transição demográfica também se faz presente. Os idosos 

somam cerca de 23,5 milhões de pessoas, sendo essa taxa maior que o dobro dos 

resultados encontrados na análise de 1991, quando o somatório era de 10,7 milhões 

de pessoas. Entre 2009 e 2011 houve um aumento de 7,6%, o que significa 

aproximadamente 1,8 milhões de pessoas (IBGE, 2010). Portanto, cada vez mais 

serão necessárias estratégias efetivas que compreendam e atendam as demandas e 

necessidades de uma população idosa cada vez maior. 

 As DCNT são consideradas doenças multifatoriais que se desenvolvem com o 

decorrer da vida e denominam-se crônicas por serem de longa duração. No mundo, 

são responsáveis por, aproximadamente 63% dos casos de morte, representando, 

portanto um problema de saúde pública (OMS, 2014). No Brasil, dados de 2012 

ressaltaram que as DCNT são a causa de aproximadamente 74% das mortes. 

Fatores como determinantes sociais e fatores de risco, como o consumo de álcool e 

tabaco, falta de atividades físicas e má alimentação pode resultar no surgimento de 

uma ou mais DCNT (BRASIL, 2011). 



14 
 

 A organização Mundial de Saúde (OMS, 2014) refere que, embora as 

pessoas estejam vivendo mais, essas não são necessariamente mais saudáveis do 

que antes e que, cerca de 23% dos índices de morte e de doenças atingem as 

pessoas com idade superior a 60 anos, sendo grande parte dos óbitos causados por 

doenças crônicas, de longo prazo, como cancro, doenças respiratórias, doenças 

cardíacas, doenças músculo-esqueléticas (tais como artrite e osteoporose), e 

perturbações mentais e neurológicas. 

  Ainda de acordo com a OMS (2014), o aumento crescente do número de 

casos de doenças crônicas afetará de forma significativa a qualidade de vida dos 

indivíduos idosos, a menos que sejam criadas estratégias eficazespor parte dos 

sistemas de saúde, para resolução dos problemas que são enfrentados com o 

envelhecimento da população. 

Entre as DCNT destaca-se o Diabetes Mellitus,cujas  taxas de incidência e 

prevalência vem aumentando no decorrer dos anos. A Diabetes é uma patologia 

antiga e teve seu primeiro relato em 1500 A.C, quando foram descritos casos 

primitivos de pessoas que urinavam muito e emagreciam até a morte. Com o passar 

dos anos, foi sendo observando que a urina de pacientes com diabetes atraíam 

formigas e foram associados à tal patologia os sinais de poliúria, polidipsia, polifagia 

e astenia. Após a constatação de glicosúria, urina adocicada, essa doença foi 

denominada Diabetes Mellitus no Séc XVIII, nome de origem latina em que mellitus 

significa mel (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E 

METABOLOGIA, 2016). 

A DM é uma patologia que, além de estar relacionada com o aumento da 

faixa etária da população, também está relacionada com os hábitos de vida dos 

indivíduos, sendo estes fatores de risco para o desenvolvimento deste distúrbio 

metabólico. Deste modo, Cotta (2009) relata a importância de mudanças nos hábitos 

de vida para se evitar o desenvolvimento desta doença. 

As complicações do diabetes causam alta morbimortalidade e, como 

consequência,altos custos para o sistema de saúde. Foi estimado que os gastos 

relacionados ao diabetes mundialmente, em 2010, estiveram em torno de 11,6% do 

total dos gastos com atenção em saúde(BRASIL, 2013a). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2013), é necessário a implantação de 

políticas públicas de saúde que visem à diminuição das dificuldades encontradas 
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pelas pessoas que vivem com DM e seus familiares, visando à manutenção da sua 

qualidade de vida. 

Inclusa nessas políticas, no âmbito da atenção à saúde da pessoa idosa, a 

Politica Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006) tem como 

metas: recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos 

idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim. Dentre 

as iniciativas para atingir essas metas, destacam-se os grupos de convivência para 

idosos como sendo um espaço profícuo de ações para promoção da saúde da 

pessoa idosa. Para Mallmann e colaboradores (2015), as estratégias de promoção 

do envelhecimento saudável devem ser aportadas na educação em saúde, 

proporcionando a participação do indivíduo em grupos e favorecendo o aumento do 

controle de suas vidas.  

 Martins e colaboradores (2007), afirmam que a educação em saúde, 

realizada em atividades grupais, favorecem a expressão dos participantes e permite 

a valorização de suas experiências de vida, e o diálogo com o saber técnico-

científico na busca comum de um envelhecimento com mais autonomia e dignidade, 

ou seja, favorece o envelhecimento saudável definido por Brasil (2006) 

comoenvelhecer mantendo a capacidade funcional e a autonomia, baseando-se no 

reconhecimento dos direitos das pessoas idosas e nos princípios de independência, 

participação, dignidade e assistência. Considerando o cidadão idoso não mais como 

passivo, mas como agente das ações a eles direcionadas, numa abordagem 

baseada em direitos, que valorize os aspectos da vida em comunidade, identificando 

o potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida. 

Assim, conforme destacam Oliveira e colaboradores (2007), o 

desenvolvimento pessoal e social só podem ser alcançados com informação, 

educação para a saúde e incentivo das competências, possibilitando à população 

maior controle sobre sua própria saúde, pois as informações e a educação 

favorecem a reflexão crítica acerca da realidade vivenciada pelos idosos e 

proporciona o desenvolvimento de competências para mudança de hábitos de vida. 

À luz dessas considerações e tendo em vista que o DM causa inúmeras 

repercussões na vida da pessoa idosa, com diminuição da sua autonomia, 

capacidade funcional e independência frente ao adoecimento que leva a 

necessidade de hospitalização e consequente prejuízo na qualidade de vida da 
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pessoa idosa, delimitou-se como objeto de estudo: O conhecimento de idosos de 

um grupo de convivência sobre prevenção e controle do Diabetes Mellitus. 

 
Questão Norteadora 
 

Quais as possibilidades da utilização de oficina de educação em saúde para 

idosos de grupo de convivência ? 

Qual o conhecimento de idosos de um grupo de convivência sobre 

prevenção e controle do Diabetes Mellitus ? 

 
Objetivos 
 

Objetivo Geral: Analisar as possibilidades da oficina de educação em saúde como 

estratégia de cuidado para idosos de um grupo de convivência 

Objetivos Específicos: 

 Descrever a realização de uma oficina de educação em saúde para 

prevenção e controle de Diabetes Mellitus a um grupo de convivência de 

idosos 

 Identificar o conhecimento de idosos de um grupo de convivência sobre 

prevenção e controle do Diabetes Mellitus 

 Elaborar um folder educativo sobre prevenção e controle de Diabetes Mellitus 

para idosos de um grupo de convivência 

 

Justificativa e Relevância 
 

 A justificativa desse estudo se baseia na elevada prevalência e incidência das 

taxas de Diabetes na população idosa, tornando essa DCNT responsável por índices 

elevados de morbi-mortalidade.As DCNT, como as doenças cardíacas, os derrames, 

a diabetes e o câncer, compõem dois terços de todas as mortes no mundo, em 

consequência do aumento da população idosa e devido à proliferação de fatores de 

risco correlacionados à globalização e à urbanização (OMS, 2011). 

Os agravos decorrentes da descompensação do Diabetes, como por 

exemplo, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, retinopatia, nefropatia e 
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neuropatia, contribuem para a diminuição da qualidade de vida dos idosos 

acometidos por essa enfermidade (COELI, et al 2002).  

Portanto, o acompanhamento desses indivíduos através de grupos de 

convivência é uma estratégia para prevenção de agravos à saúde e diminuição dos 

números de internações e reinternações decorrentes da descompensação desta 

doença, utilizando a educação em saúde e promovendo o empoderamento do 

cliente, estimulando a recuperação e manutenção da sua saúde. 

 
A assistência de enfermagem para a pessoa com DM precisa estar voltada 
para um processo de educação em saúde que auxilie o indivíduo a conviver 
melhor com a sua condição crônica, reforce sua percepção de riscos à 
saúde e desenvolva habilidades para superar os problemas, mantendo a 
maior autonomia possível e tornando-se corresponsável pelo seu cuidado. 
As ações devem auxiliar a pessoa a conhecer o seu problema de saúde e 
os fatores de risco correlacionados, identificar vulnerabilidades, prevenir 
complicações e conquistar um bom controle metabólico que, em geral, 
depende de alimentação regular e de exercícios físicos (BRASIL, 2013a, 
p.35) 
 

A relevância deste estudo se dá pela sua magnitude no que tangeos cuidados 

de enfermagem e a melhoria da qualidade daassistência à clientes idosos, através 

da educação em saúde, em grupos de convivência, que possibilita o 

empoderamento do cliente e estimula e reforça a importânciada sua autonomia e do 

seu autocuidado, contribuindo assim para a prevenção de doenças, como DM, e 

seus agravos, além de redução de complicações e repercussões desta enfermidade 

na saúde do paciente. A educação em saúde visa enquadrar o usuário nos serviços 

de saúde e ensina-los os benefícios da prevenção de doenças em comparação ao 

tratamento das mesmas. 

Nesse contexto de promoção, prevenção com vistas à melhoria da qualidade 

de vida, o presente estudo espera contribuir nas três esferas: assistencial, ensino e 

pesquisa. 

No campo da pesquisa, espera-se motivar novos estudos sobre o papel da 

equipe de enfermagem frente ao processo de envelhecimento, promoção da saúde e 

a prevenção de doenças, as quais os idosos estão mais expostos. 

No ensino, espera-se incentivar, dentro das universidades, o estudo sobre 

atenção à saúde do idosoque possui suas particularidades, voltando sua visão para 

as alterações vividas nessa fase da vida. Além de preparar e capacitar o futuro 

profissional para uma atuação de Enfermagem de qualidade, que busca por 
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intermédio de ações preventivas a qualidade de vida do cliente, contribuindo para a 

redução do número de hospitalizações e custos aos serviços de saúde. 

No que tange a assistência de enfermagem à clientes idosos, visa-se o 

empoderamento destes, através de educação em saúde, para que os mesmos 

possam compreender o processo de saúde e doença e que com a sua autonomia e 

conhecimentos adquiridos, possam interferir em seu autocuidado contínuo e eficaz. 

Busca-se uma assistência de qualidade, que explore programas de educação em 

saúde, com o objetivo de promover à saúde, prevenir a doença, recuperar o bem 

estar do sujeito e oferecer a manutenção desta nos serviços de saúde. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Envelhecimento e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) 

 

Ao longo dos anos as transições epidemiológicas sofreram mudanças, e 

atualmente, constata-se o fenômeno da longevidade da população. Encontram-se 

muitas definições para o envelhecimento, mas, de acordo com a organização pan-

americana de saúde ele é definido como: 
 
Um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 
patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os 
membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de 
fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua 
possibilidade de morte(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 
2003, p. 30). 
 

A transição demográfica e epidemiológica é responsável pelo surgimento de 

novas demandas de saúde, principalmente as que envolvem doenças crônicas e 

incapacidades funcionais (BRASIL, 2012). Sendo assim, destaca-se o conceito de 

saúde definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS,1948), sendo um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de 

doenças.  

Conforme Brasil (2012), o indivíduo é considerado saudável quando é capaz 

de realizar suas atividades sozinho, ou seja, de forma independente e autônoma, e, 

mesmo que tenha alguma doença, a pessoa idosa pode desempenhar papéis 

sociais. 

O processo de envelhecimento ocorre de modo heterogêneoe pode ser 

influenciado porfatores físicos, emocionais, sociais, cognitivos e de saúde, além da 

independência (capacidade de realizar algo com os próprios meios) e autonomia 

(capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo e 

seguindo as próprias regras) de cada indivíduo (MORAIS; VIEGAS, 2009). 

Ciosak e colaboradores (2011) relatam que cada sujeito envelhece a seu 

modo. E variáveis como sexo, origem, local em que vive, família e experiências 

vividas influenciam esse processo, além de fatores relacionados ao estresse, 

tabagismo, inatividade física e má alimentação, que contribuem para a determinação 

da qualidade do envelhecimento. Os autores afirmam que “O envelhecer normal está 
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ligado à capacidade de adaptação do indivíduo aos rigores e às agressões do meio 

ambiente”. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) aprovada pelaPortaria 

Nº 2.528,  discorre sobre aspectos para atenção integral à saúde do idoso: 
 
A prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, que leve em conta a grande interação 
entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos 
idosos e a importância do ambiente no qual está inserido. A abordagem 
também precisa ser flexível e adaptável às necessidades de uma clientela 
específica. A identificação e o reconhecimento da rede de suporte social e de 
suas necessidades também fazem parte da avaliação sistemática, 
objetivando prevenir e detectar precocemente o cansaço das pessoas que 
cuidam. As intervenções devem ser feitas e orientadas com vistas à 
promoção da autonomia e independência da pessoa idosa, estimulando-a 
para o autocuidado. (BRASIL, 2006) 
 

Segundo Ciosaket e colaboradores (2011), para avaliar e promover a saúde 

do idoso necessita-se das associações de diversos campos de saberes através de 

uma atuação interdisciplinar e a assistência a estes indivíduos deve prezar pela 

manutenção da qualidade de vida dos mesmos, analisando o processo de 

envelhecimento em si, as possibilidades de prevenção de agravos, além da 

manutenção e reabilitação da sua saúde. 

Para um cuidado integral à pessoa idosa é importante diferenciar os aspectos 

fisiológicos dos patológicos no processo de envelhecimento. Sendo assim, 

denomina-se “senescência” o envelhecimento natural, o processo fisiológico de 

diminuição progressiva de reserva funcional que permite às pessoas conviverem de 

forma harmônica com as limitações impostas pelo decorrer dos anos e manter-se 

ativo até fases tardias da vida. O envelhecimento patológico, por estresse 

emocional, acidentes ou doenças que afetam o indivíduo através de uma 

incapacidade progressiva para a vida ativa é chamado de “senilidade” (BRASIL, 

2007). 

Os idosos constituem a população mais acometida pelas doenças crônicas. A 

ocorrência de doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus, câncer e 

patologias cardiovasculares tende a elevar-se com a idade. Sendo assim, confirma-

se que o envelhecimento da população é um fator importante para a ascensão da 

prevalência e da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(SANTOS et al,2015). 
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Para Malta e colaboradores (2006), além da transição demográfica decorrente 

do aumento da expectativa de vida, a transição epidemiológica, o processo de 

urbanização acelerada, o acesso aos serviços de saúde e a transição nutricional 

consequente das mudanças no padrão alimentar, responsável pelo aumento dos 

índices de sobrepeso e obesidade e do sedentarismo foram as grandes 

responsáveis por mudanças dos padrões de doenças que acometem a população.  

Alguns fatores vem sendo associados à incidência de DCNT em idosos, 

dentre eles a interação entre fatores genéticos predisponentes, alterações 

fisiológicas do envelhecimento e fatores de risco modificáveis como tabagismo, 

ingesta alcoólica excessiva, sedentarismo, consumo de alimentos não saudáveis e 

obesidade (BRASIL, 2014). 

Com o passar dos anos, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

passaram a liderar as causas de óbito no país, ultrapassando as taxas de 

mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (DIP) na década de 80. Assim, as 

DCNT são as principais causas de morte no mundo, correspondendo a 63% dos 

óbitos em 2008, sendo a causa de aproximadamente 80% das mortes em países de 

baixa e média renda, ou seja, atinge mais os grupos vulneráveis e a população mais 

pobre (BRASIL, 2005). 

No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis constituem um problema 

de saúde de grande magnitude e correspondem a cerca de 72% das causas de 

óbito. Em sua maioria são doenças que acometem o aparelho circulatório, o câncer, 

o diabetes e moléstias respiratórias (MALTA et al, 2011). 

Malta e colaboradores (2006) e Brasil (2005) afirmam que as DCNT, por 

serem de longa duração são as que mais necessitam de ações e procedimentos nos 

serviços de saúde. Portanto, os gastos ambulatoriais e de internação com essas 

doenças somam cerca de R$ 7,5 bilhões por ano, onde R$ 3,7 bilhões estão 

relacionados aos custos ambulatoriais e R$ 3,8 bilhões aos custos de 

hospitalização. 

De acordo com Schmidt e Ducan (2011), pelo fato das DCNT proporcionarem 

grandes desafios, foi criado o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

das DCNT no Brasil entre 2011-2022, a partir de uma reunião com a Organização 

das Nações Unidas (ONU). Este plano valoriza ações de Promoção da Saúde da 

população visando reduzir as taxas de DCNT sendo custo-efetivas se comparado ao 

tratamento após as doenças já instaladas.  
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 Ducan e colaboradores(2012)relataram que o impacto socioeconômico das 

DCNT ameaça o progresso das Metas de Desenvolvimento do Milênio, como a 

redução da pobreza, a equidade, a estabilidade econômica e a segurança humana. 

Sendo tal impacto capaz de atuar como um freio no próprio desenvolvimento 

econômico das nações. 

Assim, as DCNT têm aumentado sua prevalência e incidência, principalmente 

nas populações mais vulneráveis, como a de idosos, e, por esse motivo, geram altos 

custos para os sistemas de saúde. Dentre as DCNT que atingem a população idosa 

o Diabetes é responsável por altas taxas de morbi-mortalidade, gerando perda 

significativa da qualidade de vida dos indivíduos acometidos, com altas taxas de 

incidência e aumento dos custos nos serviços de saúde. 

 
Diabetes Mellitus 
 
Epidemiologia 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015) afirmam queno ano 

de 2012, cerca de 1,5 milhões de óbitos foram decorrentes da DCNT Diabetes 

Mellitus e que, em 2014, a prevalência global de diabetes foi de 9% em indivíduos 

maiores de 18 anos e, de acordo com as projeções, em 2030 a diabetes será a 

sétima principal causa de morte. 

Segundo indicadores e dados básicos (IDB, 2012), a taxa de mortalidade 

específica por diabetes mellitus varia em relação a idade, e seus índices se elevam 

proporcionalmente ao envelhecimento. Desta forma, os resultados encontrados de 

óbitos de acordo com a faixa etária a cada 100.000 habitantes foram de: 0,5 entre 0 

e 29 anos; 3,1 entre 30 e 39 anos; 10,8 entre 40 e 49 anos; 39,1 entre 50 e 59 anos 

e a relevância de 223,8 óbitos em população acima de 60 anos de idade. Sendo 

32,9 e 27,2 o número de óbitos/100.000 habitantes no sexo feminino e masculino, 

respectivamente. 

No Brasil, de acordo com os indicadores de 2012, o número total de óbitos 

por diabetes mellitus, segundo a Unidade da Federação foi de 57.876, sendo os 

valores discrepantes ao se analisar cada estado, pois foram registrados 100 casos 

em Roraima,  7.007 no Rio de Janeiro e 10.118 em São Paulo, sendo estes dois os 

estados com os maiores índices de óbito por DM (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE 

MORTALIDADE, 2012). 
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A federação internacional de diabetes (IDF) divulgou que, em 2013,havia 

cerca de 371 milhões de diabéticos adultos no mundo e que no Brasil encontrava-se 

índices em torno de 13,4 milhões de indivíduos com DM tipo 1 e tipo 2, ocupando a 

quarta posição no ranking mundial de casos. Entretanto, houve um aumento nos 

índices mundiais e, em 2015, a IDF divulgou que 415 milhões de pessoas no mundo 

possuem diabetes, sendo no Brasil a quantidade de 14,2 milhões de casos de 

diabetes em 2015 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2015). 

 

Definição 

 Diabetes Mellitus é uma condição crônica na qual a patologia é definida por 

hiperglicemia, ou seja, aumento de níveis de glicose na corrente sanguínea em 

decorrência de distúrbios na secreção de insulina e/ou na redução de sua ação, 

devido ao aumento da resistência por parte das células a esse hormônio, 

ocasionando diversos transtornos metabólicos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2015). 

 As células β do pâncreas são as responsáveis pela secreção de insulina, e 

este hormônio proteico é produzido quando as células são estimuladas, 

principalmente pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, decorrente da 

digestão de alimentos ingeridos pelo indivíduo, principalmente os carboidratos e os 

açúcares simples (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Para que a insulina seja secretada, as células β do pâncreas necessitam 

metabolizar substratos, portanto, a glicose que se encontra com níveis elevados na 

corrente sanguínea é transportada para o interior das células β, através dos 

transportadores Glut 2. Uma vez dentro das células, a glicoquinase é a enzima 

responsável por fosforilar essa glicose e transformá-la em glicose-6-fosfato. Após 

esse estágio, a glicose-6-fosfato sofre oxidação, resultando na formação de trifosfato 

de adenosina (ATP), que possuem a capacidade de inibir canais de potássio. Com o 

fechamento dos canais de potássio, ocorre a despolarização da membrana celular, 

levando, consequentemente à abertura de canais de cálcio, sensíveis à voltagem. O 

influxo de cálcio gerado provoca uma despolarização suplementar da membrana 

plasmática, e assim, estimula a fusão de vesículas que englobam moléculas de 

insulina em seu interior, com a membrana celular liberando por meio de exocitose 

esse hormônio no meio extracelular (GUYTON, 2006). 
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Ainda de acordo com Guyton (2006), a insulina após ser secretada e liberada 

no meio extracelular é capaz de se ligar a receptores específicos, denominados 

receptores de insulina. Estes receptores possuem duas subunidades alfa, 

localizadas no meio externo da membrana celular, e duas subunidades beta que são 

intracelulares. O hormônio em questão se liga aos receptores alfa e essa junção, 

consequentemente, faz a ativação dos receptores beta. Essas subunidades 

intracelulares, quando ativadas, sofrem primeiramente o processo de 

autofosforilação, ativando posteriormente uma tirosina quinase capaz de fosforilar 

outras enzimas celulares, como por exemplo, os substratos de receptores de 

insulina (IRS), que são responsáveis pela mediação dos efeitos da insulina sobre a 

glicose, lipídios e metabolismo proteico. 

O efeito primário e primordial da insulina é o transporte da glicose através da 

membrana celular, tornando possível a utilização desta para geração de energia. 

Portanto, uma das ações decorrentes da fosforilação de IRS é o deslocamento de 

receptores de glicose, denominados Glut 4, do citoplasma para a membrana celular, 

permitindo assim, essa entrada de glicose nas células e consequentemente a 

diminuição da concentração deste açúcar no sangue (ibid, 2006). 

 Assim sendo, na ausência de insulina ou presença em baixas quantidades 

temos a condição clinica denominada diabetes, onde as células ficam 

impossibilitadas de gerar energia através da captação e uso da glicose, 

necessitando de quebra de moléculas de gorduras e proteínas respectivamente 

(ibid, 2006). 

A insulina também desempenha o papel de armazenar o excesso de energia, 

pois quando há excesso de carboidratos, a insulina promove seu armazenamento 

em forma de glicogênio, principalmente no fígado e nos músculos. O excedente de 

carboidratos que não puderem ser armazenados em forma de glicogênio, serão 

convertidos, sob estímulo da insulina, em gordura que posteriormente será 

armazenada nos tecidos adiposos. Desta forma, evita-se a hidrólise de triglicerídeos 

e consequentemente a liberação de ácidos graxos do tecido adiposo para o sangue. 

Em relação às proteínas, a insulina ajuda na captação de aminoácidos pelas células 

e na conversão destes em proteínas, além de impedir o catabolismo, ou seja, a 

quebra de proteínas que já estão nas células (ibid, 2006). 
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Classificação 

A Diabetes pode ser classificada como DM tipo 1, DM tipo 2 e gestacional, 

como veremos a seguir.  Maraschin e colaboradores (2010), informam que a DM tipo 

1 é responsável por cerca de 5 a 10% de todos os casos da doença e que atingem 

principalmente crianças e jovens adultos e que, mesmo sendo incomum, pode ser 

diagnosticada em adultos também. 

Neste tipo de DM, ocorre a destruição das células β do pâncreas, impedindo 

que o hormônio insulina seja produzido ou que sua produção seja em quantidade 

suficiente. A DM1 ainda pode ser subdividida em DM1 tipo A ou DM1 tipo B, 

dependendo da etiologia que causará a destruição dessas células beta. Portanto, na 

classificação tipo A, as lesões das células são de origem autoimune e constituem 

cerca de 90% dos casos. Já na DM1 tipo B, as lesões são de etiologia 

desconhecida, classificando sua causa como idiopática ( MARASCHIN et al, 2010). 

A DM tipo 2 é responsável por aproximadamente 90% dos casos da doença e 

sua causa se dá pela diminuição da secreção de insulina, ou por um distúrbio na 

ação desta, como por exemplo, a não resposta das células à sua ação, denominada 

de resistência à insulina. Essa resistência pode ser influenciada tanto por fatores 

adquiridos, obesidade e inatividade física, quanto por fatores genéticos 

(MARCONDES, 2003).  

De acordo com Gross (2001), a idade de início do DM tipo 2 é variável. 

Porém, são mais frequentes após os 40 anos de idade, tendo um pico de incidência 

em torno dos 60 anos. Maraschin (2010), afirma que a DM tipo 2 surge em 

indivíduos acima de 30 anos com histórico familiar prévio. Portanto, pode-se dizer 

que este tipo se manifesta mais frequentemente em adultos, ao contrário da DM tipo 

1. O diabetes gestacional é definido como um distúrbio causado por uma redução da 

tolerância à glicose, no qual a detecção ocorre durante o período gravídico 

(WEINERT et al,2011). 

 

Complicações 

As complicações da Diabetes podem ser divididas em complicações agudas e 

crônicas. Dentre as complicações agudas, destaca-se as crises hiperglicêmicas, a 

cetoacidose diabética (CAD) e estado hiperglicêmico hiperosmolar, importantes  

complicações metabólicas da DM (PIRES, 2011). A CAD é encontrada 

predominantemente na DM tipo 1. Com a hiperglicemia e insuficiência de insulina, a 
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glicose presente na corrente sanguínea não consegue ser captada pelas células. 

Nessa situação, como mecanismo de defesa, o organismo começa a produzir 

glicose por gliconeogênese e glicogenólise, quebra de moléculas de gordura e, 

posteriormente, proteínas, com a intenção de gerar energia e de impedir o mau 

funcionamento das células (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). 

Ainda de acordo com a SDB (2014), como resultado desta lipólise há a 

liberação de ácidos graxos que no fígado são oxidados em corpos cetônicos. As 

cetonas são substâncias ácidas que provocam  diminuição do pH sanguíneo e este 

desequilíbrio no pH pode levar ao coma e a morte. 

Cobas e Gomes (2010) relatam que a cetoacidose diabética é caracterizada 

clinicamente por hiperglicemia, acidose metabólica e cetonúria/cetonemia, com 

manifestações típicas de hálito cetônico e alterações respiratórias compensatórias 

(respiração de Kussmaul). Os autores também informam que  CAD ocorre, 

raramente, em pacientes com DM2 e quando ocorre, geralmente é associada a 

quadros infecciosos graves. 

O estado hiperglicêmico hiperosmolar (EHH) é uma complicação aguda típica 

do diabético Tipo 2. Caracteriza-se por uma descompensação grave do estado 

diabético com uma taxa de mortalidade significativa. O EHH Pode ser desencadeado 

por infecções, condições agudas como AVC, IAM, trauma, queimaduras, intoxicação 

exógena, entre outras (COBAS; GOMES, 2010). 

O quadro clínico do estado hiperglicêmico hiperosmolar se dá por sinais e 

sintomas de hiperglicemia e hiperosmolaridade acentuadas. A glicemia que já está 

elevada devido a DM tende aumentar ainda mais, pois o organismo, por não estar 

reconhecendo os níveis de glicose, faz liberação de hormônios contra-reguladores 

(glucagon, catecolaminas, cortisol) que estimulam a formação de mais glicose 

através de gliconeogênese e glicogenólise, por quebra de lipídios e proteínas. Como 

consequência dessa maior hiperglicemia, ocorre a hiperosmolaridade no meio 

extracelular. Sendo assim, acarreta em desidratação grave devido à acentuada 

poliúria, desencadeada pela hiperhosmolaridade, e distúrbio hidroeletrolítico devido 

à perda de eletrólitos na urina. Esta complicação se diferencia da CAD por não 

apresentar quadro cetótico, pois a quantidade de insulina presente é suficiente para 

impedir a cetogênese hepática (PIRES et al, 2011). 

As complicações crônicas do diabetes mellitus, decorrem principalmente do  

controle inadequado da glicemia, do tempo de evolução e de fatores genéticos da 
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doença. Estas ainda podem ser subdivididas em crônicas microvasculares, levando 

à nefropatia diabética, à retinopatia diabética e à neuropatia diabética e 

complicações macro vascular, nas quais há alterações em grandes vasos capazes 

de causar infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e doença vascular 

periférica (TSCHIEDEL, 2014). 

Ainda de acordo com Tschiedel (2014), a nefropatia diabética (ND) é uma 

complicação crônica do diabetes que afeta 20% a 30% das pessoas com diabetes 

mellitus. Além da hiperglicemia, o tabagismo, a hipertensão arterial, dislipidemia e 

fatores genéticos também são considerados fatores de risco para o desenvolvimento 

da doença. Essa patologia está associada ao aumento significativo da mortalidade, 

principalmente a cardiovascular, e possui potencial para desenvolver insuficiência 

renal, que é quando a filtração glomerular fica comprometida ou há presença de 

lesões parenquimatosas fazendo com que os rins, que normalmente são 

impermeáveis às proteínas plasmáticas, têm a sua resistência diminuída, permitindo 

a filtração de proteínas através dos glomérulos e, como consequência, há a 

excreção destas na urina (BASTOS e KIRSZTAJN, 2011). 

O estágio inicial da ND é denominado nefropatia incipiente, e nela pode-se 

verificar a presença, em pequenas quantidades, de albumina na urina, também 

conhecida como microalbuminúria, na qual os valores de referência são entre 30 e 

299 mg de albumina em urina de 24h. A nefrotapia clínica, que é o estágio 

avançado, é a fase terminal que leva à insuficiência renal. Portanto, neste estágio 

observa-se macroalbuminúria, que é a excreção maciça (acima de 300 mg) de 

proteína em urina de 24h (TSCHIEDEL, 2014). 

Outra complicação devido à alterações microvasculares é a retinopatia 

diabética, grande responsável pelos casos de cegueira dos pacientes com 

diagnostico de  DM. Tschiedel (2014) relata que nesta complicação ocorrem 

alterações circulatórias que levam a mudanças  no calibre venoso,  diminuição da 

perfusão capilar, perda do tônus vascular, e alterações do fluxo sanguíneo. Como 

consequência dessas modificações, ocorrem os extravasamentos, edemas e 

também a obstrução vascular, que, devido à isquemia retiniana, ocasiona o 

surgimento de neovascularização com vasos frágeis, possíveis de rompimento, 

provocando hemorragias e descolamento da retina.  

A neuropatia diabética é a complicação tardia mais frequente do diabetes, 

acomete mais aos pacientes com DM tio 2, afetando em torno de 40% e 50% destes 
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indivíduos, e em menor frequência os portadores de DM tipo 1. Esta disfunção pode 

ser reversível ou permanente, e compreende um grupo de alterações relacionadas 

ao envolvimento estrutural e funcional de fibras nervosas sensitivas, motoras e 

autonômicas. Portanto, pode ser caracterizada pelo comprometimento do sistema 

nervoso periférico, apresentando sinais e sintomas de disfunção dos nervos 

periféricos, como por exemplo: parestesia, dor em membros inferiores, hiperestesia - 

que é a dor ao toque de lençóis e cobertores - , diminuição ou perda da sensibilidade 

tátil, térmica ou dolorosa, fraqueza e úlceras nos pés, entre outros sinais e 

sintomas(BRASIL, 2006). 

As complicações crônicas que atingem o macro vascular possuem 

capacidade de lesar o coração, cérebro e membros inferiores, pois podem 

desencadear doenças como o infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, 

doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica. 

Portando, são consideradas as principais causas de morte nos pacientes com 

diagnóstico de DM (TRICHES et al, 2009). 

Triches e colaboradores (2009) relatam que esta complexidade é encontrada 

tanto em pacientes com DM tipo 1 quanto em casos de DM tipo 2, e que, 

frequentemente, está associada a outros fatores de risco além da hiperglicemia, 

como a hipertensão, índice de massa corporal alto, valores séricos de HDL baixo e 

doença renal. 

 

Diagnóstico 

De acordo com o caderno de atenção básica número 16 do ministério da 

saúde (2006), os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, aumento do volume 

urinário, polifagia, aumento da fome, polidipsia, sede intensa e perda involuntária de 

peso. Como o corpo não reconhece que há glicose disponível e as células estão 

sem glicose para a formação de energia, o organismo interpreta esse fato como se o  

paciente estivesse de jejum. Portanto, como mecanismo de defesa, o centro da fome 

é ativado gerando a polifagia. A perda de peso involuntária acontece pela quebra de 

lipídeos e proteínas como tentativa de gerar energia para as células, como descrito 

anteriormente. A poliúria ocorre devido a eliminação de glicose através da urina, pois 

os rins passam a não conseguir reter a glicose que filtram do sangue, como ocorre 

com níveis normais de glicemia, proporcionando a eliminação de uma certa parte da 

glicose com a urina, arrastando consigo uma maior quantidade de líquido, pois a 
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filtração deste açúcar impede a reabsorção de água pelos rins. Com a perda de 

líquidos acentuada, o corpo indicará a necessidade de hidratação, levando a 

polidipsia (GUYTON, 2006). 

A fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, balanopostite e 

infecções de repetição são outros sintomas que levantam a suspeita clínica de 

diabetes. Porém, um dos problemas do DM é que este pode ser, em alguns casos, 

assintomático. Nestes casos, a suspeita clínica se dá a partir de fatores de risco 

para diabetes, como obesidade, casos na família, sedentarismo e hipertensão 

arterial, entre outros (BRASIL, 2006). 

O diagnóstico do diabetes baseia-se fundamentalmente nas alterações da 

glicose plasmática de jejum, na medida de glicose plasmática casual, sem tempo 

padronizado após uma refeição, ou após uma sobrecarga de glicose por via oral. Na 

glicemia de jejum, mede-se a concentração de glicose sanguínea após 8 a 12 horas 

de jejum. Portanto, em níveis normais, são encontrados valores abaixo de 110 mg 

de glicose a cada decilitro de sangue. Valores acima de 126 mg/dl são 

característicos de diabetes. Para diagnóstico a partir de glicemia casual, os níveis 

deste açúcar devem ser encontrados em valores superiores a 200 mg/dl. No teste de 

tolerância à glicose, o paciente ingere 75g de glicose em jejum e a glicemia é 

medida antes da ingestão, e após 120 minutos desta. Para diagnóstico de DM, o 

valor de referência deve estar acima de 200mg/dl (BRASIL, 2006). 

 

Tratamento 

 O tratamento do Diabetes Mellitus dependeda gravidade da descompensação 

dessa patologia sendo dividido em tratamento não medicamentoso e 

medicamentoso. 

 A alimentação e a atividade física são fundamentais para o controle do DM, e 

modificações no estilo de vida constitui a base do tratamento não farmacológico, 

sobre a qual pode ser acrescido ou não acrescido o tratamento farmacológico. Seus 

elementos fundamentais são a manutenção de uma alimentação adequada e a 

prática de atividade física regular, desabituar-se ao fumo e ao excesso de álcool, e 

estabelecer metas de controle de peso e avaliação constante da glicemia (BRASIL, 

2013a). 

A alimentação da pessoa diabética deve ser individualizada, de acordo com 

as necessidades calóricas diárias, e visa a diminuição da ingestão de sacarose, 
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açúcar comum presente em doces, e o controle da ingestão de carboidratos simples 

que leva ao rápido aumento de glicose no sangue e aumento do consumo de fibras 

que ajuda no controle da glicemia. A prática regular de atividade física é indicada a 

todos os pacientes com diabetes, pois esta ajuda na melhora do controle metabólico, 

reduz a necessidade de consumo de hipoglicemiantes, ajuda a promover o 

emagrecimento nos pacientes obesos, diminui os riscos de doença cardiovascular e 

melhora a qualidade de vida (BRASIL, 2006). 

O tratamento para diabetes tipo um e diabetes tipo 2 possui diferenças,pois 

segundo Brasil (2013a, p.35): 
 
O tratamento do DM tipo 1, além da terapia não farmacológica, exige 
sempre a administração de insulina, a qual deve ser prescrita em esquema 
intensivo, de três a quatro doses de insulina/ dia, divididas em insulina basal 
e insulina prandial, cujas doses são ajustadas de acordo com as glicemias 
capilares, realizadas ao menos três vezes ao dia. 
 

No DM tipo 2, quando o tratamento não medicamentoso não realiza a 

diminuição da glicemia isoladamente, faz-se necessário o uso de medicamentos 

denominados antidiabéticos orais, que promovem redução da incidência de 

complicações (BRASIL, 2013a).  

Podem ser indicadas inicialmente drogas que sensibilizam a ação de insulina, 

como a metformina da classe da biguanida e medicamentos derivados da 

tiazolidinediona, associadas ou não a drogas anti-obesidade. Caso ainda não se 

consiga um controle glicêmico satisfatório, pode ser associadooutras drogas que 

diminuam a absorção intestinal de glicose, como por exemplo, acarbose ou miglitol, 

ou que aumentem a secreção de insulina como a sulfoniluréia, repaglinida ou 

netaglinida. A insulina também pode ser utilizada no DM tipo 2 sendo considerada 

quando os níveis de glicose plasmática estiverem maiores de 300 mg/dL, tanto na 

primeira avaliação quanto no momento do diagnóstico, principalmente se 

acompanhado de perda de peso, cetonúria e cetonemia (BRASIL, 2013a). 

 

Diabetes Mellitus no Idoso 

 Cerca de 90% dos idosos diabéticos são portadores do tipo 2 de diabetes, e 

vários fatores cooperam para a alta prevalência da doença entre idosos. Dentre 

esses fatores estão as transformações no metabolismo dos carboidratos associados 

à idade, tais como: alterações na liberação de insulina induzida pela glicose, 

resistência na disponibilidade de glicose mediada pela insulina e fatores ligados ao 
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estilo de vida, como: obesidade, dietas ricas em gorduras saturadas ou pobres em 

carboidratos complexos. O sedentarismo aumenta a probabilidade de indivíduos 

desenvolverem o diabetes, pois interage com fatores genéticos e com alterações 

relacionadas à idade(LOURENÇO,2006). 

 Em idosos, a produção hepática de glicose se encontra dentro dos limites 

normais. Porém, idosos diabéticos e magros possuem um forte distúrbio na secreção 

de insulina induzida pela glicose, acrescentada à uma disponibilidade celular de 

glicose mediada pela insulina relativamente normal. Devido a este fato, sugere-se 

que o idoso diabético magro tenha uma descompensação intermediária entre o tipo 

1 e o tipo 2. Ao contrário destes casos, idosos diabéticos obesos têm uma secreção 

de insulina induzida pela glicose relativamente normal, porém uma acentuada 

resistência à insulina. A DM em idosos é considerada metabolicamente distinta, 

necessitando de intervenções diferenciadas por parte do profissional, que 

normalmente são utilizadas em adultos jovens (LOURENÇO, 2006). 

O DM em idosos dificilmente exibe-se com o quadro clínico característico dos 

sintomas da hiperglicemia. Sendo assim, aproximadamente 50% dos idosos 

diabéticos não sabem da sua condição. Com o envelhecimento, aumenta-se o limiar 

de excreção renal, o que previne a perda de glicose pela urina e consequentemente 

a poliúria. Em relação à polidipsia, esta permanece mascarada pelo distúrbio na 

sensação de sede que os idosos normalmente apresentam, dificultando o 

diagnóstico. É comum o surgimento de sintomas inespecíficos como confusão 

mental, delirium, incontinência urinária, fraqueza muscular e caquexia neuropática 

diabética, caracterizada por perda de peso acentuada e neuropatia dolorosa (ibid, 

2006). 

 Segundo Silva e colaboradores (2011), indivíduos idosos e diabéticos 

apresentam taxas mais elevadas de morte prematura, de incapacidade funcional e 

de comorbidades tais como:  hipertensão arterial, doença coronariana e acidentes 

vasculares cerebrais. Esses indivíduos também apresentam um risco aumentado de 

várias síndromes geriátricas, tais como depressão, distúrbio cognitivo, incontinência 

urinária, lesão por quedas e dor persistente. 

É essencial que os indivíduos diagnosticados com DM sejam conscientes do 

seu estado de saúde, bem como da necessidade de adesão de medidas para o 

controle da patologia, tornando o autocuidado a pedra angular na manutenção de 

sua saúde e bem estar (SILVA et al 2011). 
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Portanto, a assistência ao cliente com diabetes tem como principal objetivo o 

controle da hiperglicemia, mantendo este paciente assintomático e prevenindo as 

complicações agudas e crônicas decorrentes deste mal. Faz-se necessário por parte 

da equipe de saúde o incentivo ao autocuidado e a educação em saúde para esses 

indivíduos, visto que a sustentação do tratamento do DM é a adoção do estilo de 

vida saudável, com alimentação saudável, prática de exercícios físicos, controle do 

peso corporal e livrar-se de vícios como a ingestão de bebida alcoólica e tabagismo 

(SILVA et al 2011). 

Porém, no que se refere ao cuidado com o idoso com DM, há a necessidade 

de cuidados específicos, uma vez que elepode apresentar dificuldades na realização 

do autocuidado e ser mais dependente para realizar atividades da vida diária. 

Portanto, para a realização de um cuidado de qualidade, é necessário que o 

profissional da saúde, principalmente o enfermeiro, considere as particularidades de 

cada individuo, bem como o ambiente familiar em que este está inserido, a 

independência e autonomia destes indivíduos, e não apenas a história clínica do 

idoso diabético (ibid, 2011). 

Nesse sentido é essencial que a Enfermagem desenvolva o cuidado a pessoa 

idosa pautado nos princípios gerontologicos tendo como principio fundamental: 
 
envolver o idoso principalmente como protagonista e agente crítico, reflexivo 
e ativo, diante das tomadas de decisões que constituem estratégias centrais 
em todos os cuidados de enfermagem junto ao idoso com diabetes mellitus 
e o cuidado de si. Acredita-se que nas atividades desenvolvidas devem ser 
estimulados os sentimentos de confiança mútua, corresponsabilidade, poder 
compartilhado dentro de uma aliança terapêutica em busca do 
empoderamento dos envolvidos (...) O empoderamento e o 
desenvolvimento de competências para tal, estão diretamente relacionados 
a ajudar o indivíduo no crescente controle sobre sua vida, e são campos da 
promoção da saúde (HAMMERSCHMIDT, 2007, p.7). 

 

Enfermagem Gerontológica 
 

Diante do envelhecimento populacional e do cenário atual representado pela 

população idosa, surge à necessidade de fortalecimento de ações de sensibilização, 

educação e cuidado primário em saúde, com o objetivo de qualificar o atendimento 

as necessidades particulares da população longeva (SANTOS et al, 2013). 

A gerontologia é a área de conhecimento científico que estuda as questões 

multidimensionais do envelhecimento e da velhice, considerando os aspectos  
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clínicos, biológicos, psicológicos, sociais, econômicos e históricos,  tendo por 

objetivo a descrição e a explicação do processo de envelhecimento nos seus mais 

variados aspectos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA, 

2016).  

Os profissionais gerontólogos possuem formação diversificada que interagem 

entre si, ou seja, é uma área de conhecimentos e cuidados multidisciplinar e 

interdisciplinar que objetivam, através de prevenção e intervenção, a melhoria da 

qualidade de vida dos idosos, até o final de suas vidas (ibid, 2016). 

A enfermagem gerontológica é um ramo da enfermagem em ascensão, 

devido ao aumento de pessoas idosas na população brasileira. Possui seus 

objetivos centrados no cuidado ao ser humano idoso, considerando a sua totalidade 

biopsicosocial, estimulando o autocuidado, a autodeterminação e a independência. 

Além de ajudar ao idoso, a sua família e comunidade a compreenderem o processo 

de envelhecimento como uma das etapas do ciclo da vida; impedir o envelhecimento 

patológico, evitar danos e sequelas e utilizar ações que façam promoção da saúde, 

educação em saúde, aumento da qualidade de vida e conservação de energia 

(SANTOS, 2000). 

Santos (2000), afirma que os fundamentos da enfermagem gerontológica 

estão arraigados na filosofia do envelhecimento, na filosofia da enfermagem e no 

contexto sócio-histórico desta. Para este  autor: 

• A filosofia do envelhecimento considera os idosos como seres capazes 

de adaptação, crescimento e aprendizagem; e a velhice como um 

período importante na vida, um processo dinâmico e positivo. É o 

potencial de crescimento contínuo do ser humano, regido pelas 

intenções e pelas relações do ser humano com o outro. 

•  A filosofia da Enfermagem visa não só a asseguração e respeito dos 

direitos dos idosos, mas também a preservação de relações autênticas, 

que transmitam confiança e segurança aos sujeitos, informando-os 

apropriadamente sobre seus direitos. 
• No Contexto Sócio-histórico da Enfermagem, faz-se necessário o 

cuidado da população idosa, devido ao aumento dessa população e da 

expectativa de vida ser cada vez mais longa. Antigamente, o idoso 

apresentava um “status” negativo, porém, atualmente é indispensável 
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que os profissionais de saúde direcionem um cuidado específico, que 

rejeite atitudes negativas e que se baseia na manutenção da 

autonomia e na melhor qualidade de vida possível desses sujeitos. 

 

Nesse sentido, o processo de trabalho da enfermagem gerontológica tem 

como finalidade o cuidado ao idoso nos diversos níveis de assistência à saúde. A 

institucionalização do idoso deve ser evitada o máximo possível, portanto, visa-se 

principalmente a manutenção da saúde e a melhoria da funcionalidade do idoso; a 

promoção da sua saúde; a prevenção das doenças crônico-degenerativas; a 

recuperação da saúde daqueles que adoeceram e a reabilitação dos idosos 

adoecidos; apoio a paliação, quando a cura já não é provável e o acompanhamento 

no processo morte - morrer, não só ao próprio idoso, como a seus familiares, no 

período do luto. (SANTOS, 2000; SANTOS et al, 2013). 

 
Promoção da Saùde e Envelhecimento 
 

As mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais que ocorreram no 

mundo desde o século XIX e mais no século XX, resultaram em mudanças para a 

vida na sociedade, inclusive na esfera da saúde e dos problemas sanitários. 

Portanto, nas últimas décadas, tornou-se importante cuidar da vida de modo a 

diminuir a vulnerabilidade ao adoecimento, sofrimento crônico e morte prematura 

(BRASIL, 2006). 

O significado da promoção da saúde foi ampliado a partir da carta de Ottawa 

em 1986, instituída na 1ª Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde. 

Conforme consta na Carta de Ottawa,  
 
Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 
incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir 
um Estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 
modificar favoravelmente o meio ambiente... Assim, a promoção da saúde 
não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai além de um estilo de 
vida saudável, na direção de um bem-estar global (OMS, 1986, [s.p]). 
 

Passou-se a considerar que os aspectos políticos, sociais, culturais, históricos 

e econômicos são fatores que influenciam na vida das pessoas e a reforçar 

responsabilização do indivíduo pela sua própria vida, buscando o desenvolvimento 
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da sua autonomia e entendimento de questões que influenciam a saúde e a doença. 

Portanto, torna-se necessário investimentos em capacitação dos indivíduos, 

objetivando o aumento do poder de decisão sobre as questões inerentes a suas 

vidas (GUIMARÃES; AERTS; CÂMARA, 2012). 

Em 30 de março de 2006, a Portaria nº 687/GM/MS13, aprova a (PNPS), 

estabelecendo as bases da atuação do Estado Brasileiro no campo da promoção da 

saúde e orienta todos os agentes públicos da área da saúde para as ações e 

serviços associados à promoção da saúde no Brasil (BRASIL, 2015). 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), o objetivo da PNPS é promover a 

qualidade de vida de modo a reduzir o risco de adoecimentos relacionados aos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde, como: hábitos de vida, condições 

de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso aos serviços de 

saúde. Entre as diretrizes apontadas na política estão: reconhecer a promoção da 

saúde como fundamental na busca pela equidade, melhoria da qualidade vida e 

saúde; estimular as ações Intersetoriais para desenvolvimento integral das ações de 

promoção à saúde; fortalecer a participação social com o empoderamento individual 

e comunitário; promover mudanças organizacionais nas práticas de gestão e rede; 

Incentivar a pesquisa em promoção da saúde e divulgar/informar iniciativas voltadas 

para a promoção da saúde para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS 

(BRASIL, 2006). 

Com o crescimento da população idosa, foi necessária a criação de políticas 

específicas para esse grupo, de acordo com os direitos previstos na Constituição de 

1988. Em 1994 foi promulgada a Política Nacional do Idoso (PNI), através da Lei 

8.842/94, regulamentada em 1996 pelo Decreto 1.948/96. A PNI tem como objetivo 

assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e reafirmar o direito à 

saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS. (BRASIL, 1994) 

A Politica Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) aprovada pela 

Portaria N.º 2.528, de 19 de outubro de 2006 tem como finalidade primordial a 

recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência da pessoa 

idosa, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em 

consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2006). 
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No processo de envelhecimento, o idoso sofre diversas  modificações que 

podem ser biológicas, fisiológicas, cognitivas, patológicas e socioeconômicas, 

fazendo-se necessário uma atenção especial a este grupo. Entretanto, essas 

particularidades da idade não podem classificar o idoso como um ser doente e sim 

que tais modificações podem ser adaptáveis a uma vida ativa e saudável (MARTINS 

et al, 2007). 

Acredita-se que a saúde das pessoas idosas possui uma estreita correlação 

com a autonomia para a realização das principais atividades da vida diária. A 

importância do autocuidado em saúde está diretamente relacionada com a prática 

de atividades - de domínio físico, mental, social ou econômico -  iniciadas e 

executadas pelos próprios indivíduos para a manutenção da vida da saúde e do bem 

estar (ibid, 2007).  

A educação em saúde constitui um conjunto de saberes e práticas orientados 

para a prevenção de doenças e promoção da saúde. Trata-se da associação entre o 

compartilhamento de saberes científicos, na área da saúde, por parte dos 

profissionais de saúde e recepção desse conhecimento pelo indivíduo, atingindo, 

assim, o cotidiano dessas pessoas, oferecendo compreensão dos condicionantes e 

determinantes do processo saúde e doença e proporcionando subsídios para a 

adoção de novos hábitos e condutas de saúde (SOUZA et al, 2013).  

A Educação em Saúde é um artifício capaz de produzir ações, é um processo 

de trabalho direcionado para atuação acerca do conhecimento das pessoas, para 

que ocorra desenvolvimento de juízo crítico e capacidade de intervenção sobre suas 

próprias vidas (BERBEL; RIGOLIN, 2011).  

Para Mallmann e colaboradores (2015), a educação em saúde é fundamental 

na promoção do envelhecimento ativo, que abrange a prevenção e controle de 

doenças, adaptando as especificidades da velhice a uma visa saudável e ativa. 

Nesse âmbito, cabe à educação em saúde promover hábitos de vida saudáveis ao 

articular saberes técnicos e populares e mobilizar recursos individuais e coletivo. 

Quando a educação em saúde é desenvolvida de modo dialógico, capacita 

indivíduos a avaliar e transformar a realidade. Assim, esta prática em saúde é 

importante, pois além de promover, recuperar e reabilitar esses indivíduos, 

possibilitandoao sujeito se tornar dono de seu próprio corpo, de suas próprias 

vontades, sendo capaz de perceber e entender suas necessidades, tornando-se 

capaz de buscar soluções para seus problemas por meio de seu próprio 
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entendimento sobre o que afeta seu bem estar, qualidade de vida e poder de 

decisão  ( MARTINS et al, 2007). 

Segundo Mallmann e colaboradores (2015), As intervenções educativas 

podem ser abordadas de diversas maneiras, entre as quais se destacam as 

atividades grupais, capazes de promover interação social e auxiliar na melhoria da 

qualidade de vida.  

De acordo com as circunstâncias, com os objetivos propostos e sua finalidade 

previamente estabelecida, os grupos de idosos podem adquirir distintas 

modalidades, tais como: grupos de integração, de convivência, grupo sócio-terápico, 

grupos com familiares, grupos de capacitação, grupos de educação em saúde, entre 

outros. De acordo com o autor, as práticas grupais de educação em saúde tem sido 

utilizadas pelos enfermeiros, principalmente na atenção básica, como alternativa 

para as práticas assistenciais e educativas ( MARTINS et al, 2007). 

 Por ser um espaço que permite o empoderamento do indivíduo, tanto 

individualmente como coletivamente, por meio da valorização de diferentes saberes 

e da possibilidade de intervir criativamente no processo de saúde-doença de cada 

um, a enfermagem vem produzindo cada vez mais conhecimentos através de 

trabalhos grupais. 

 O enfermeiro pode promover ações educativas grupais com  o objetivo de 

estreitar vínculos com o idoso, de identificar os fatores que interferem na sua 

autonomia e de desenvolver as ações em conjunto que possibilitam melhoria dos 

domínios físicos, psicológicos e sociais, impactando diretamente na qualidade de 

vida desse sujeito. Para tanto, é substancial compreender o idoso como sujeito ativo 

dentro de sua comunidade, capaz de promover mudanças, além de compartilhar 

saberes e, ao fazer isso, promover ações de educação em saúde junto a outros 

idosos, sua família e comunidade (MALLMANN et al, 2015). 

Assim estabelecer programas de promoção da saúde voltados para o idoso e 

para o envelhecimento saudável representa uma estratégia que pode contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos idosos e, dessa forma avaliar as 

ações na promoção da saúde do envelhecimento preservando e incentivando a 

autonomia e independência do idoso e o envelhecer saudável, pois a adoção de um 

estilo de vida saudável, mudanças de hábitos e prática regular de atividade física 

podem ajudar a reduzir a ocorrência de problemas de saúde (SANTOS et al, 2014).  
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Grupos de Convivencia de Idosos 
 

Historicamente os idosos vivenciam a segregação social e comumente vivem 

excluídos dos ambientes de relações interpessoais, principalmente após a 

aposentadoria, quando pode diminuirseus os vínculos de amizades com prejuízos á 

sua qualidade de vida. 

Estudo de Espírito Santo, Góes e Chibante (2014) sobre aposentadoria e 

envelhecimento, refere que para evitar que o idoso tenha uma redução da sua 

qualidade de vida após a aposentadoria é importante que ele mantenha uma 

participação contínua e permanente em todos os espaços da vida social, 

desfrutando de situações e oportunidades de acordo com interesses e recursos 

pessoais e que esse envolvimento seja resultado de escolhas que traduzam 

satisfação e vontade de viver. 

Portanto, no que diz respeito a esse grupo etário, as atividades grupais são 

de extrema importância, pois propiciam um ambiente de escuta e socialização entre 

os idosos (DALMOLIN et al, 2011). 

Na década de 1970, surgiram os grupos de idosos, por intermédio de um 

programa para a terceira idade realizado pelo o Serviço Social do Comércio (SESC) 

de São Paulo. Desde então, vêm-se aumentando os números de grupos de 

convivência de idosos em clubes, paróquias, associações comunitárias, centros de 

saúde e instituições de ensino superior. Esses grupos realizam atividades variadas, 

de cunho recreativo, cultural, social, educativo e de promoção da saúde (ibidet al., 

2011). 

Os grupos criam possibilidade de resgate de papéis sociais e também 

permitem a realização de outras atividades (de lazer, física, culturais, cuidados com 

o corpo e a mente) que ocupem o tempo livre das pessoas, além de promover o 

relacionamento interpessoal e social. A solidão é uma queixa recorrente no meio 

longevo, fazendo-se necessário a inserção desta clientela em grupos de 

convivência, pois estes permitem o convívio e a integração com pessoas que 

possuem dificuldades semelhantes. Além de serem estratégias que facilitam o 

vínculo entre profissionais da saúde e usuários, favorecendo a adesão ao tratamento 

e medidas de prevenção (GARCIA et al, 2006). 

O avançar da idade é por si só um fator de risco para o surgimento de 

patologias que acometem o organismo humano. É indispensável o papel da 
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Enfermagem no que tange a sua responsabilidade de  intervir no processo saúde e 

doença desse contingente populacional, pois os fatores potencializadores que 

surgem com a idade somados à falta de conhecimento sobre prevenção de doenças 

e promoção da saúde, contribuem para possível adoecimento destes indivíduos. 

Além disso, para a Enfermagem, o trabalho em grupos é um meio significativo para 

se realizar educação em saúde(DALMOLIN et al, 2011). 

Promoção à saúde está relacionada à busca pela qualidade de vida. O 

conceito de qualidade de vida está relacionado à autoestima e ao bem-estar pessoal 

e abrange uma série de aspectos desde a capacidade funcional, passando pela a 

estabilidade financeira, relação social, conhecimento, cultura, estilo de vida e 

satisfação com as atividades diárias. (VECHIA et al, 2005) 

Nos grupos de convivência de idosos, encontra-se a possibilidade de difusão 

de saberes, especialmente em assuntos relativos à saúde, sendo esta uma temática 

de especial interesse desta faixa etária, devido ao desejo desses indivíduos em ter 

um envelhecimento saudável e ativo. A modalidade grupal estimula o indivíduo 

participante a tornar-se o agente da própria mudança, além de propiciar um 

aprendizado interpessoal a partir do contato com o outro (DALMOLIN et al, 2011; 

TOLDRAet al, 2014). 

De acordo com Garcia e colaboradores (2006), os grupos possibilitam a 

independência e a autodeterminação, pois funcionam como trama de apoio capaz de 

mobilizar os indivíduos na busca de autonomia, autoestima, sentido da vida e 

melhora do senso de humor, aspectos que reduzem a vulnerabilidade. 

Os grupos, para o Sistema Único de Saúde, são identificados como uma 

prática que contribui para a superação do modelo biomédico e uma alternativa 

prevista pelas políticas públicas para a promoção de saúde. Por meio da ação grupal 

é possível o reconhecimento das necessidades subjetivas e coletivas do indivíduo, o 

que permite a construção do cuidado em saúde. (TOLDRA et al, 2014). 

Por outro lado, como evidenciado no estudo de Penna e Espírito Santo 

(2006), nesses grupos os idosos compartilham e expressam emoções, apesar de 

muitos apresentarem doenças comuns nessa faixa etária como hipertensão arterial e 

diabetes mellitus, dentre outras. 

Segundo Neri (2000, p.12-13) a qualidade de vida para idosos pode ser 

compreendida como envelhecer de forma satisfatória e isso “depende do delicado 

equilíbrio entre as limitações e as potencialidades do indivíduo, que lhe possibilitará 
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lidar, com diferentes graus de eficácia, com as perdas inevitáveis do 

envelhecimento”. 
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METODOLOGIA 
 
Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa que, segundo Goldenberg 

(2004), é uma abordagem que não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão dos fenômenos que se estuda – 

ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente e contexto social. 

Para Minayo (2010)é o estudo que se aplica ao estudo da história, das 

relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 

produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. A pesquisa qualitativa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis.  

A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais (GERHARDT ; SILVEIRA, 2009). 

A pesquisa qualitativa permite uma visão mais abrangente e diferenciada, 

dando profundidade e maior proximidade do usuário, favorecendo o entendimento 

dos diversos fatores que envolvem e influenciam o sujeito e gerando novas e 

diferenciadas informações. 

 

Aspectos Éticos 
 

Este estudo é parte do projeto de pesquisa Acompanhamento pós alta de 

idosos com DCNT:perspectivas de intervenção do enfermeirosubmetido ao Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), via Plataforma Brasil, sob CAAE nº 

37660214.5.0000.5243, e aprovado sob Parecer 925.237(ANEXO A). 

Conforme preconizado pela Resolução 466/12/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), os participantes da pesquisa foraminformados quanto aos objetivos 

da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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Campo de Estudo 
 

O estudo foi realizado no Espaço Avançado de Trabalho Social com Idosos 

(UFFESPA) da Escola de ServiçoSocial da Universidade Federal Fluminense, 

localizado na Cidade de Niterói no estado do Rio de Janeiro.  

O programa conta com a participação de professores de outros cursos da 

universidade como Educação Física e Enfermagem, os quais promovem projetos de 

extensão voltados para idosos como Prevenir quedas, oficina de estimulação 

cognitiva e ambulatório de práticas alternativas em saúde, esses últimos sob 

coordenação de docentes do Curso de Enfermagem. 

O UFFESPA é destinado a trabalhadores aposentados ou idosos da região de 

Niterói e adjacências. Com os objetivos de analisar as políticas sociais e as 

questões relacionadas ao envelhecimento da população brasileira; possibilitar 

processos participativos de reflexão sobre as questões sociais e do cotidiano que se 

relacionam com os idosos ou que envolvam o envelhecimento humano nas 

diferentes situações sociais e, também, facilitar aprendizados e trocas de 

experiências entre a equipe e participantes, na perspectiva da organização social e 

política dos idosos frente aos direitos sociais (POSUTA, 2016). 

Segundo informações da coordenadora do programa, atualmente cerca de 

200 idosos estão inscritos, porém, apenas 100 participantes frequentam o programa 

em eventos maiores e, nos eventos semanais, há presença de entre 10 e 20 idosos. 

Esses eventos semanais são atividades programadas com temas indicados pelos 

próprios idosos e/ou identificados como relevantes pela equipe para serem 

abordados considerando questões emergentes do contexto de saúde, social e 

políticos que circulam nos meios de comunicação e na sociedade em geral.  

 
Participantes do estudo 
 
 Para a seleção dos participantes foram definidos como critérios de inclusão: 

idosos cadastrados no Espaço Avançado, a partir de 60 anos, que não apresentasse 

limitação cognitiva que prejudicasse a participação no estudo. Como critérios de 

exclusão: idosos com deficiência visual e que estavam afastados do cenário de 

pesquisa no período de coleta dos dados. 
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Na realização da oficina obteve-se, no total, quatorze (14) idosos, sendo um 

(1) homem e treze (13) Mulheres. 

 

Produção de Dados 
 
 A produção de dados ocorreu por meio de uma oficina, visando garantir um 

espaço de debates, troca de experiências e construção de conhecimentos. Segundo 

Freire (2002), oficinas educativas constitui-se na formação de espaços de promoção 

da aprendizagem com a participação coletiva, multiprofissional e interdisciplinar 

mediante o diálogo, contribuindo para a construção de novos conhecimentos.  

 Para Duarte (2011), a oficina é uma forma de transformação social capaz de 

produzir mudança nos valores, pois é um método que permite a tomada de 

consciência, de forma crítica, pelos participantes. Portanto, possibilita a promoção 

da saúde através da educação para a saúde de forma reflexiva, participativa, crítica 

e emancipatória. 

Optou-se pela realização de uma oficinasobre o tema Diabetes Mellitusdevido 

à prevalência, magnitude e suas repercussões na vida das pessoas idosas. Além 

disso, a escolha do tema emergiu da participação do Projeto Cuidar noUFFESPA, 

com ambulatório de práticas alternativas em saúde para idosos, onde através da 

consulta de enfermagem foi detectado elevado número desta DCNT nos 

participantes do programa. Tal fato culminou no desenvolvimento do projeto de 

pesquisa com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (FAPERJ) intitulado Atenção Integral ao Idoso com Diabetes Mellitus: um 

estudo com idosos de umgrupo de convivência. 

O Projeto Cuidar é um projeto de extensão sob coordenação de uma 

professora da Escola de Enfermagem que tem como finalidades promover um 

espaço de convivência e cuidado em saúde mediante vivência de práticas 

alternativas em saúde como reflexologia, auriculopuntura, terapia floral e dança 

dentre outros, sendo o ambulatório de práticas alternativas para idosos uma das 

atividades vinculadas ao mesmo. Esse ambulatório oferece consulta de enfermagem 

aos idosos seguido dessas intervenções e funciona na UFFESPA desde 2014 às 

segundas feiras no horário da tarde, bem como vem realizando oficinas de educação 

em saúde para os idosos do programa. 
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A oficina desse estudo foi realizada com todos os idosos presentes no dia, 14 

participantes, no UFFESPA localizado na Faculdade de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense. Teve duração de duas horas e ocorreu no dia 

01/Nov de 2016. A atividade foi programada previamente em conjunto com a 

coordenadora do espaço, após convite para realização de uma atividade com os 

idosos, seguindo a programação de atividades abertas a cada terça-feira do mês.  

Após estabelecer a data e o tema a ser abordado, buscou-se a dinâmica a ser 

realizada como momento de sensibilização e acolhimento. Após a escolha da 

dinâmica a ser utilizada, foi pesquisado e selecionadas palavras diversas e 

significativas e frases impactantes, positivas e motivacionais para serem utilizadas 

descartando palavras de cunho ambíguo,  opressivas e negativas que pudessem, 

por algum momento, desestabilizar ou entristecer algum participante. 

Para isso foi realizada uma adaptação no material utilizado para a dinâmica, 

pois na dinâmica original, encontrada na pesquisa, foi utilizada rosas vermelhas para 

dar aos participantes e na oficina desse estudo optou-se por entregar vasos de 

violetas coloridas, para simbolizar o cuidado com algo, com alguém e o autocuidado, 

visto que as rosas secariam brevemente e as violetas, se bem cuidadas, poderão 

perdurar por mais tempo. 

Para complementar as atividades na oficina, foi elaborado um folder educativo 

baseado em estudos recentes e didático com os principais tópicos relacionados à 

DM, com a breve explicação da patologia, sinais e sintomas, fatores de risco e 

tratamento, entre outros tópicos (APÊNDICE C). Além disso, foi montado uma 

apresentação em power point com os tópicos a serem discutidos sobre DM na 

oficina, com o propósito de guiar e oferecer melhor visualização, para os idosos, 

sobre o tema abordado. 

Buscando demonstrar aos participantes, na prática, um pouco do conteúdo 

abordado sobre alimentação saudável foi planejado e preparado um coffee break 

para o final da oficina com receitas utilizadas por uma nutricionista conhecida em um 

dos estágios curriculares ao longo da graduação. 

Os recursos utilizados para a realização da oficina foram o auditório da 

faculdade de Serviço Social, cadeiras e mesas, computador, projetor direcionável, 

filmadora, gravador de voz, som portátil, vaso de violetas e folder educativo sobre 

DM. 
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A metodologia de realização da oficina envolveu dez etapas: 

 

1) Acolhimento: Ao chegar ao auditório do bloco E, do campus do gragoatá da 

UFF, onde aconteceu a oficina, os idosos à medida que chegavam ao espaço eram 

orientados a escolher uma  das palavras que estavam afixadas na porta do auditório 

e posteriormente foram encaminhados para os assentos que estavam com a mesma 

palavra escolhida. As cadeiras foram organizadas em círculo, para que todos 

pudessem se olhar, e acima de cada uma delas havia uma vaso de violeta com uma 

palavra e frase motivacional fixados no vaso de planta. 

 

2) Apresentação dos palestrantes responsáveis pela oficina: Acadêmica de 

Enfermagem Rachel Cardoso da Silva e sua orientadora Profª Drª Fátima Helena do 

Espírito Santo. 

 

3) Descrição das atividades propostas; 

 

4) Sensibilização – Dinâmica das flores: após todos se acomodarem nos 

respectivos assentos, cada participante se apresentou, explicou o motivo pelo qual 

escolheu determinada palavra e após a explicação, cada integrante leu a sua frase 

em voz alta, para o grupo.  

O objetivo desta atividade foi promover um ambiente acolhedor, possibilitando 

a interação e socialização dos participantes e um conhecimento mínimo uns dos 

outros por intermédio do discurso utilizado pelos idosos ao explicar suas escolhas e 

o que as determinadas palavras representavam para cada um deles. Assim, pode-se 

estimular a elevação da autoestima, por meio de frases motivacionais e induzir ao 

cuidado, consigo e com o outro, representados pela flor que foi dada para cada 

idoso.  

 

5) Uso da música como momento de descontração e reflexão: foi utilizada a 

música “É preciso saber viver”, do cantor Roberto Carlos, por ser conhecida entre os 

participantes, possibilitando maior interação com eles e por essa letra musical 

transmitir uma mensagem significativa, que converge com os propósitos da oficina, 
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reafirmandoa importância de se saber viver, mesmo com surgimento de dificuldades 

ao longo da vida, de se fazer escolhas.   

 

6) Leitura de texto motivacional como adjeção ao conteúdo da oficina: após 

todos ouvirem a música, foi realizado a declamação de um texto, por Denilson da 

Silva, que associa as frases do cantor com o tema central da oficina: Diabetes e 

autocuidado, com o objetivo de proporcionar outro momento de reflexão e 

empoderamento dos sujeitos através dessa mensagem que ressalta a importância 

da vida e de cada ser humano ser autor e responsável pela sua existência. 

 

7) Espaço Dialógico: nesse momento foi realizado troca de informações entre a 

palestrante e o grupo, primeiramente através de perguntas para os participantes 

sobre seus conhecimentos prévios sobre o tema proposto e posteriormente 

esclarecimento de dúvidas levantadas pelos integrantes do grupo, além de 

orientações sobre Diabetes Mellitus (DM), como: O que é DM, qual a importância de 

se abordar esse tema, fatores de risco, sinais e sintomas de hiperglicemia e 

hipoglicemia, complicações agudas e crônicas, tratamento medicamentoso e não 

medicamentoso e a importância de mudança de hábitos de vida e do autocuidado no 

controle do diabetes, utilizando recursos audiovisuais; 

 

8) Integração: momento onde os participantes expressaram os sentimentos que 

surgiram com a realização das atividades e expuseram suas opiniões sobre o tema 

abordado e sobre a oficina como um todo. Nesta etapa foram assinados os Termos 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por cada idoso, permitindo a utilização 

dos registros de filmagem para continuação deste trabalho e para possível 

realização de trabalhos científicos;  

9) Relaxamento: foi realizado alongamento com os integrantes e o “Rá”, movimento 

oriundo do Tai Chi Chuan onda há a integração do corpo, da mente, da respiração e 

dos movimentos de membros superiores e inferiores, possibilitando um equilíbrio do 

binômio mente-corpo, permitindo um relaxamento osteomuscular e também a 

redução da sobrecarga mental / estresse criado pela coordenadora do Projeto 

Cuidar; 
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10) Confraternização: para finalizar e estimular a socialização entre os membros, 

além de contextualizar na prática um pouco do conteúdo que foi discutido sobre 

alimentação saudável, foi oferecido um coffe break com alimentos caseiros e diet, 

como por exemplo: Iogurte natural de morango e ameixa, pastinha de ricota, mousse 

de queijo minas, chá de casca de abacaxi e casca de maçã, biscoitos de aveia e 

limão, biscoitos de aveia, chia e canela, bolos de laranja e banana com aveia. 

O registro da atividade ocorreu por meio de filmagem, realizado por 2 

acadêmicas de enfermagem do 9º período com aparelho celular Samsung Galaxy 

S6, Samsung Galaxy S5 New Edition e gravador de voz Sony Icd-Px 240.  

Segundo Pinheiro; Kakehashi e Angelo (2005), o vídeo é consideradoum 

método de observação indireta de coleta de dados e está indicado na realização de 

estudo de ações humanas complexas, pois estas são difíceis de serem 

integralmente captadas e descritas por um único observador. Desta forma, minimiza-

se a seletividade do pesquisador, permitindo que sejam revistas, várias vezes, as 

imagens gravadas, direcionando a atenção do mesmo para aspectos que podem 

passar despercebidos, possibilitando maior credibilidade ao estudo. Cabe destacar 

que essas imagens forma usadas apenas como forma de registro dos dados e não 

serão divulgadas, preservando o anonimato dos participantes.  
 

Organização e Análise dos dados 
 

Os dados produzidos na oficina, registrados por filmagens, foram transcritos 

na íntegra e os participantes identificados por palavras, escolhidas por eles na 

dinâmica, para preservar o anonimato. Posteriormente, os dados foram submetidos 

a análise de conteúdo. 

Na análise de conteúdo, busca-se descrever o conteúdo emitido no processo 

de comunicação, falas ou textos, através de diversas técnicas. Esta análise segue 

procedimentos sistemáticos que viabilizam o levantamento de indicadores 

(quantitativos ou não) permitindo a realização de inferência de conhecimentos 

(CAVALCANTE et al, 2014). 

A análise de conteúdo é uma técnica que permiteexaminar o que foi dito nas 

entrevistas ou observado pelo pesquisador. Ao se analisar o material, busca-se 

classificá-los em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do que está por 

trás dos discursos (SILVA; FOSSÁ, 2015). 
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Para a análise dos dados foram seguidas as seguintes etapas: 1) Leitura dos 

dados de forma “flutuante” buscando uma aproximação; 2) Leitura mais detalhada; 

3) Identificação dos temas comuns; 4) Agrupamento dos temas comuns em 

categorias com seus respectivos  subtemas.  

Ao finalda analise dos dados emergiram as seguintes categorias e subtemas: 

 

Tabela 1: categorias e subtemas emergentes da análise dos dados, Niterói 2016. 
CATEGORIAS SUBTEMAS 

O encontro do grupo Grupo; Espaço de troca; Identificação; 
experiências; Empoderamento; Convivência; 
Desabafo. 

A música como encontro Transmissão de sentimentos; Socialização; 
Reflexão; Afeto;  

Encontro de conhecimentos sobre 
DM 

Conhecimentos e praticas sobre DM 

Em busca de respostas Corticoide; DM Emocional; Sintomas; 
Reações diferentes em cada indivíduo; Como 
usar medicamentos. 
 

Caminhos para o autocuidado Lúdico; Acolhimento; Afeto; Conhecimento; 
Troca; Autoconhecimento; Criatividade; 
Consciência Corporal; Outras oficinas. 
 

Fonte: Silva, 2016 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O Encontro do Grupo 
 

As atividades realizadas no UFFESPA são voltadas para o público idoso e, 

por isso, optou-se pela realização de uma oficina que proporciona, de forma 

dinâmica e interativa, um espaço de encontro e troca de experiências, cujos 

participantes atuam como protagonistas das atividades. 

Bassoli e Portella (2004, p.120) em estudo sobre estratégias de atenção ao 

idoso, destacam a relevância das oficinas de saúde nos grupos de terceira idade, 

bem como seu potencial educativo pois os idosos: 
 
(...) entendem as oficinas como um espaço educativo, um momento de 
buscar outras formas de aprender quando se chega à terceira idade para 
um envelhecimento saudável. O espaço de possibilidades demonstra uma 
maneira de proporcionar valores nos pensamentos ou nas atitudes da vida 
cotidiana, além de transmitir conhecimentos para as pessoas mais 
próximas. Torna o idoso mais sábio, por aprender, ensinar e socializar os 
conhecimentos adquiridos. Os sujeitos exercitam sua cidadania ao levarem 
para as oficinas a discussão da problemática enfrentada no dia-a-dia. A 
atuação da enfermagem ganha visibilidade quando exercitada com 
paciência e quando proporciona conhecimentos novos numa linguagem 
simples e acessível. 
 

Tal estratégia possibilita o encontro de pessoas em um grupo onde temas de 

interesse são abordados e discutidos, experiências e informações são 

compartilhadas em um espaço democrático e dinâmico. 

A palavra grupo significa número de pessoas ou de coisas que forma um 

todo; conjunto de seres ou coisas previamente estabelecidos e para fins específicos; 

conjunto de pessoas que apresentam o mesmo comportamento e a mesma atitude, 

e com um objetivo comum que condiciona a coesão de seus membros (AURÉLIO; 

MICHAELIS, 2016). 

As oficinas são trabalhos estruturados em grupos, independentemente do 

número de encontros, sendo focalizado em torno de uma questão central, que 

envolve os sujeitos de maneira integral, com suas formas de pensar, sentir e agir. 

Portanto, se distingue de um processo apenas pedagógico, pois trabalha os 

significados afetivos e as vivências relacionadas com o tema a ser discutido 

(AFONSO, 2006).  
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Para Silva e colaboradores (2004), oficinas de grupo vêm desenvolvendo 

práticas que possibilitam que as pessoas sintam-se capazes de exercer suas 

potencialidades, através da problematização e da conscientização de seus limites e 

anseios, percebendo as possibilidades de construir, por si mesmos, saídas, 

estratégias e alternativas para solucionar seus problemas e lutas cotidianas. É uma 

estratégia de intervenção, pois age como facilitador, permite a participação e a 

cooperação dos pesquisados e garante implicação e avaliação, por parte dos 

participantes, das situações e das mudanças a serem alcançadas. 

 Neste sentido, os grupos de convivência permitem  interação, inclusão social 

e resgate da autonomia, além da melhora da autoestima, qualidade de vida e senso 

de humor. Este fator influencia bastante a continuidade dos idosos nos programas e 

nas mudanças positivas que ocorrem em suas vidas (WICHMANN et al, 2013). 

As dinâmicas são de fundamental importância para o desenvolvimento dos 

grupos, pois, através destas pode-se observar vários fatores, como: relações 

interpessoais, angústias e situações que os sujeitos estão vivenciando (COUTINHO 

et al, 2013). 

No caso desse estudo, no primeiro momento da oficina foi realizada uma 

atividade de sensibilização, uma dinâmica que possibilitou, através da escolha de 

palavras, que cada idoso falasse um pouco de si, além de apresentar-se para os 

outros integrantes da oficina. 

Tenho 73 anos e escolhi a palavra BELEZAporque eu amo a natureza. 
Tudo que Deus fez é muito perfeito. Des...do, assim, des ...do...ar que 
respiramos, as montanhas, cascatas né ? Os segredos dele (aumentando 
tom de voz) a  beleza do ser humano, cada um com a sua beleza. Enfim, 
a chuva, o sol.... Tudo é um poder e uma beleza que Deus criou e  deu tudo 
perfeito para todos nós.  Minha frase é: “Os humanos são como as rosas, às 
vezes só olhamos os espinhos, esquecemos da beleza das pétalas”. 
 
Tenho 60 Anos. Então eu escolhi FLORES, elas enfeitam, são lindas. Tá 
assim: “Todas flores do mundo estarão no futuro, estão contidas na 
semente de hoje”. É um provérbio chinês. 
 
Eu tenho 72 anos e eu escolhi FELICIDADE. A felicidade é tudo na vida 
da gente, se a gente tiver feliz o resto a gente vai levando e eu vou ler a 
frase: “Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito”, 
muito e muito… (balançando a cabeça para os lados). 
 
Eu escolhi ATITUDE “É (...) plantar é bom, colher é melhor (...) mas 
ambos exigem disposição, decisão e atitude com honestidade” (emocionada 
sem conseguir falar). 
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Para Sabedoria, considerando o motivo da escolha de sua palavra, a 

participação em grupos pode ter um significado especial, visto que esse é 

considerado um espaço de troca de saberes e um ambiente apropriado para 

realização de educação em saúde e aprendizagem. 
 
Tenho 76 anos e escolhi a SABEDORIA, porque quero aprender mais 
aindae quero ser mais sábia. Minha frase diz: “Procure a sabedoria, é 
aprender, a escrever os capítulos mais importante da sua história, nos 
momentos mais difíceis de sua vida”. 
 
Tenho 90 anos, escolhi COMPARTILHAR porque gosto. A frase é:”Feliz 
aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”. 
 

Nas falas de Superação, Sonhos, Coragem e Caminho podemos destacar 

sentimentos análogos, de superação de obstáculos, amadurecimento, aspiração, 

perseverança, luta e conquistas. 
 
Tenho 83 anos…bom escolhi SUPERAÇÃO pelo seguinte: ao tempo que 
nós vamos vivendo , vamos aprendendo e vamos superando todas as 
etapas.A princípio, quando se é mais nova, se pensa de uma maneira...se 
vai amadurecendo você pensa de outro, vai superando, superando apesar 
de que não é fácil, mas se supera melhor com a idade então obstáculos, 
então minha frase é a seguinte: “Você ganha força, coragem e confiança 
através de cada experiência em que você realmente para e encara o medo 
de frente”. 
 
Eu escolhi SONHOS. Eu acho que sonhar é maravilhoso, você viaja 
dentro da sua mente no passado, entendeu? Traz ele todo pro presente e 
você sonha. Você pode modificar muita coisa através dos sonhos e tem 
gente que diz sonhar é bom, mas a realidade é melhor, não é, a realidade 
tem muitos tropeços entendeu? Muitas vezes derrota, vitórias, alegrias, 
tristeza e os sonhos não, os sonhos você pode apagar ele na hora que 
quiser e é maravilhoso. Você de noite deitar na cama e botar uma música e 
sonhando com tantas coisas que você gostaria de fazer, entendeu? E 
viajar… viajar...viajar nesses sonhos maravilhosos, eu passo a vida 
sonhando, rindo, brincando, me divertindo que faço parte aqui do teatro e 
levo tudo na brincadeira, sonhando como se fosse uma criança apesar de 
eu ter 71 anos e todo mundo sabe disso. Minha frase diz: “vá em busca dos 
seus sonhos, se tropeçar não pare e não perca de vista sua meta, continue 
subindo, só do alto podemos apreciar toda a paisagem”. 
 
Já tô aqui quase  uns 15 anos, muito feliz e eu escolhi CORAGEM, 
porque eu sempre tive coragem. Me casei 14 anos, fiz faculdade...com 49 
me formei. Quer dizer então isso é coragem que eu tenho, eu gosto, eu 
gosto de lutar, eu gosto de ir à luta, vê o que vai dar... Parabéns você tá se 
formando: Coragem!!! Frase : “Perder dinheiro é perder pouco. Perder 
confiança é perder muito mais, mas pra perder a coragem é perder tudo, 
porque perderá a si mesmo. Por tanto mantenha coragem como o bem mais 
precioso da vida”. 
 
Tenho 17 anos de trás pra frente, escolhi a palavra CAMINHO, tinha várias 
mas peguei essa perdida no perdido e acho que tem sim, o caminho. 
Escolhemos caminhos para sobreviver, avançar para frente, para o alto 
e para vitória que chama perseverar e eu continuo perseverandonos 
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caminhos. O caminho diz assim: “Quando a porta da felicidade se fecha, 
outra porta se abre, porém estamos tão presos àquela porta fechada que 
não somos capazes de ver um novo caminho que se abriu”. E depois eu 
fechei a porta do meu coração e abri a porta da vida. 
 

No estudo de Wichmann e colaboradores (2013), os idosos do grupo de 

convivência referiram que conseguiram compartilhar suas angústias, tristezas, 

amores, alegrias, afetos, saberes, reduzem sentimentos como medo, insegurança, 

depressão, doam e recebem afeto, conversam com os amigos e trocam experiências 

de vida. 

 A fala de Vivanos leva ao compartilhamento de uma situação complexa e 

difícil vivida por ela, sendo um momento de reflexão, com a escolha da palavra, e 

desabafo ao nos explicar brevemente sua história e o porquê da escolha dessa 

palavra. 
 
Eu tenho 72 anos, eu escolhi VIVAporque eu tive muito ruim no hospital, 
então Deus achou que eu tinha que viver. Então escolhi viva e a minha 
frase é assim: “A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios por 
isso cante, dance, cria, ria e viva intensamente (Viu ?Eu quero viver 
intensamente) antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. 
É isso aí ! 
 

Para Sposito e colaboradores (2010), nos grupos, surge a oportunidade de 

estabelecer novas amizades, ampliar os conhecimentos e afastar a solidão, além de 

se conviver com pessoas da mesma idade e buscar uma atividade com a finalidade 

de dar um sentido para a vida. 

Coragem, Amizade, Acreditar e Rosas falaram da convivência, da 

satisfação de pertencer ao programa, da formação de laços e do sentimento de 

felicidade com cada encontro e atividades realizadas. 
 
Tenho 69 anos de idade e estou aqui no programa da UFF há dez anos e 
sou muito feliz por causa disso e justamente por essas é… novidades 
que aparecem de repente , né ? Chega assim um grupo, traz flores pra 
gente, traz umas palavras significativas que a gente precisa ouvir e praticar 
também né ? Então escolhi a palavra AMIZADE, porque pra mim em 
primeiro lugar o maior sentimento é o amor e depois dele vem a amizade 
que claro que existe o amor na amizade e sem ela pra mim seria assim um 
vazio, uma coisa caótica, né? Porque é como diz o dito popular é...mais vale 
um amigo na praça do que dinheiro na caixa (hipótese).  Então eu sempre 
precisei de muita gente, que pudesse me ajudar, me orientar, é sei lá … A 
me ajudar a me administrar também porque nessa hora a gente tem que ter 
amigo né? Pra poder escutar a gente, colocar o ombro pra gente chorar e 
com isso a gente se torna uma pessoa feliz, porque amizade realmente pra 
mim é a coisa mais importante, depois do amor como eu falei antes né? 
(Risos) e aqui tem uns dizeres que eu achei muito bonito. A minha frase diz: 
“Fiz a escalada da montanha da vida, removendo  pedras e plantando flores 
e de todas as flores que colhi nos campos a amizade é o único sentimento 
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que os ventos podem soprar, mas suas pétalas jamais cairão”. Olha quanta 
firmeza hein? Beleza... 
 
Tenho 60 anos e peguei ACREDITAR,porqueeu acredito que aqui a 
gente vai sair bem mais feliz e aqui diz: “Você é a primeira e a pessoa 
mais importante pra ter confiança naquilo que faz.” 

 
Eu estou aqui a 10 anos que a gente faz atividades aqui no espaço e 
adoro vim pra cá fazer atividade, um clima maravilhoso, né ?e sempre 
tem gente importante, vocês como alunos que vem para terminar o estágio 
de vocês com a gente né ? isso pra gente é uma maravilha, né? Então eu 
me sinto muito feliz, todo mundo que vai embora daqui sente saudades, se 
despede e a gente fica como uma família, se sente muito bem aqui. Eu 
escolhi ROSAS, porque adoro rosas, plantas, no meu quintal tem muita 
rosa, mas aqui tá dizendo coisas boas né? Incrível , mas eu amo todo 
mundo como uma coisa maravilhosa, rosa pra mim é uma coisa, aonde eu 
vou levo sempre uma mudinha de uma planta , eu tenho planta, flor lá em 
casa que eu trago de muito longe e eu tenho a mão muito boa , pego nas 
plantas só na lua nova, pra crescer e dá flor, dá tudo e agora né ? estamos 
na primavera e escolhi rosas tá bom ? Frase: É loucura odiar todas as rosas 
porque uma te espetou, entregar todos os seus sonhos porque um deles 
não se realizou perder a fé e todas as orações porque uma não foi atendida, 
desistir de todo esforço porque um deles fracassou.Eu tenho fé em tudo, eu 
rezo muito, tem muito santo, faço oração, todo pedido pra mim é válido. 

 

 Segundo Pena e Espírito Santo (2006), o aumento da expectativa de vida e a 

qualidade de vida dos idosos não estão somente associados à evolução da 

tecnologia e da medicina, mas também estão relacionados à vivência destes em 

grupos, a qual vai além das atividades físicas e de lazer propostas, visto que 

envolvem aspectos emocionais, comportamentais, dentre outros. 
 

A música como encontro 
 

A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma espécie de 

modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando 

um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento 

do raciocínio, em especial em questões reflexivas. 

Com o objetivo de se transmitir uma mensagem específica aos participantes 

da oficina, que pudesse correlacionar a letra musical utilizada com o tema discutido, 

além de transmitir a ideia de autocuidado, foi utilizado à música “É preciso saber 

viver” em uma dinâmica musical, fazendo parte da sensibilização realizada na 

oficina. A dinâmica musical pode estimular a percepção de si e a descoberta de 

conexões existentes no grupo. 

Essa música foi escolhida por permitir a conexão de sua letra com o tema da 

oficina, DM e autocuidado, possibilitando um momento de reflexão e também de 
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descontração e  socialização. A letra diz que: “Toda pedra no caminho você pode 

retirar” – DM pode ser como uma pedra no caminho da pessoa, que está ali e 

atrapalha, mas se há um bom controle, dá pra viver bem mesmo com essa DCNT; 

“Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar" – DM pode trazer impactos 

ruins na qualidade de vida das pessoas que não costumam se cuidar; 

“ Se o bem e o mal existem você pode escolher; é preciso saber viver “ – Mas o mais 

importante é que há escolhas, há escolhas saudáveis, mesmo com uma DCNT a 

pessoa pode se cuidar, escolher o autocuidado e ter a sua autonomia e qualidade de 

vida estabelecidas, ser autores de suas próprias vidas e saúde. É preciso saber 

viver, querer viver, é preciso fazer escolhas importantes ao longo da vida. 

Diferentemente da musicoterapia, que é uma atividade profissional que 

necessita de uma formação específica, a música terapêutica pode ser utilizada por 

outros profissionais com objetivo de relaxar, reduzir o estresse ou manejar a dor. 

Pode ser utilizados por enfermeiros interessados em proporcionar conforto, prazer e 

segurança ao cliente (BRUSCIA, 2000; BERGOLD; ALVIM, 2009a). 

Em relação a utilização da música,Amizade e Viva relataram o que sentiram 
com essa prática. 

 
Eu gostei muito de tudo, você trouxe uma música bonita pra gente 
cantar e dançar, o que achei bem legal. Eu dancei juntinho da colega 
ali (apontando na direção da pessoa). A mensagem passada por ela e a 
sua fala no final da música, deixa a gente pensando, né? (Amizade)  
 
Eu gosto bastante dessa música, ela passa uma sensação boa pra 
gente. Eu nunca tinha parado pra pensar tão bem na letra dela, 
relacionando com a minha própria vida, e você veio aqui hoje e utilizou essa 
música pra explicar o que você queria falar pra gente e eu achei muito 
positivo esse momento, a música passa uma mensagem muito bonita 
também e você deu um significado a mais pra ela. Afinal, é preciso saber 
viver!!! (Viva) 

 

A música como agente de aprendizagem, possui funções distintas - decorar, 

motivar, descontrair, gerar um ambiente e produzir afetividade e socialização, entre 

outros. A mente transforma os sons em gestos e formas expressivas, que se 

relacionam entre si numa forma musical e às vezes, essas novas formas se 

relacionam fortemente com a história pessoal e produzem poderosas respostas 

afetivas. O autor também afirma que a música pode ser uma forma de discurso 

impregnada de metáfora (ROSAS; BEHAR, 2010). 

A afetividade envolve todas as relações humanas consideradas espontâneas, 

seja percepção, seja imaginação ou reflexão, contemplando um conjunto de 
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fenômenos psíquicos que são experimentados e vivenciados na forma de emoções 

e de sentimentos. Portanto, a música pode ser compreendida como uma linguagem 

reflexivae afetiva, já que envolve um tipo de reflexão que se faz possível por meio da 

afetividade, e uma afetividade que se faz possível por meio de determinado tipo de 

reflexão. Ao escutarmos uma música podemos, por meio dela, tornar mais 

complexos os nossos saberes, definir melhor nossos pensamentos, dar maior 

precisão às nossas posições, trazer para o presente um objeto que está ausente, e, 

até mesmo criar objetos imaginários. Para o ouvinte, uma música pode despertar 

novas reflexões (MAHEIRIE, 2003). 

A música, de alguma forma, se propõe a resgatar a qualidade de vida que é 

perdida nas mudanças sociais relacionadas ao processo de envelhecimento. Para 

isso, faz-se necessário tornar o paciente sujeito, enfatizando a saúde ao invés da 

doença, e não apenas enxergar ela como objeto de cura (LEÃO; FLUSSER, 2008). 

Para Bergold e Alvim (2009b), a música pode ser apontada como uma 

tecnologia de cuidado, pois facilita a expressão de emoções, a comunicação 

interpessoal e a possibilidade de se focalizar aspectos saudáveis do cliente. Além de 

ser uma facilitadora de relacionamentos, tanto na relação enfermeiro-cliente quanto 

na equipe de enfermagem entre si. 

Nessa perspectiva, pode-se observar que a utilização da música foi além do 

planejado, ou seja, além de apenas união de informação e transmissão de uma 

mensagem. 

 

Encontro de conhecimentos sobre Diabetes Mellitus  
 
Conhecimentos e práticas sobre DM 

Ao se fazer educação em saúde é importante ouvir o que o indivíduo tem a 

dizer, suas vivências e experiências prévias, criando um ambiente de troca, um 

ambiente de educação dialógica, utilizando o modelo Freiriano de educação que 

permite um ensinamento mais eficaz, onde o educador não é a autoridade, detentor 

de todos os conhecimentos, única fonte de informação e os educandos meros 

depósitos de conteúdo.  

Desta forma, a educação em saúde tem o objetivo de desenvolver 

competências e habilidades para cuidar do outro, na perspectiva da recuperação, 

reabilitação e promoção da saúde, baseando-se no diálogo e na troca de saberes, 
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práticas e experiências com a intermediação dos saberes científicos e  populares no 

desenvolvimento das ações de cuidado entre clientes e profissionais de enfermagem 

(CHIBANTE, 2014). 

Portanto, antes de se iniciar a discussão sobre o tema Diabetes Mellitus, foi 

perguntado aos participantes o que eles sabiam sobre essa doença. Ao longo das 

explicações sobre DM e seu impacto na vida do indivíduo, antes de se passar para 

outro tópico dentro do tema, era questionado aos idosos os seus entendimentos 

sobre o tema e suas experiências. 

Ao se analisar as falas dos participantes, pode-se dividir suas vivências em 

conhecimentos e práticas. Os conhecimentos foram destacados nas respostas dos 

participantes, em relação aos saberes prévios sobre o tema, dentre eles o fator 

genético, a falta de cura, possíveis complicações e como tratar essa DCNT. As 

práticas foram relacionadas aos fazeres, cuidados ou falta desse em relação a 

saúde. Alguns discursos abaixo mostram que as vezes há algum conhecimento, mas 

não se tem a prática. 

Superação fala sobre seus conhecimentos e práticas em relação à diabetes e 

após, ao se preguntar sobre sinas e sintomas de DM, ela conta sobre sua 

experiência com essa DCNT. Nesse discurso podemos entender que há um 

conhecimento, geral, sobre diabetes e que falta um autocuidado consciente por 

parte da idosa em relação a sua saúde. 
 
Conhecimento: Diabetes é uma doença que não tem cura, então a 
pessoa não deve facilitar, porque existem várias motivos que cortam, a 
vista, corta vários membros. Ataca as vistas, tive um primo que cortou os 
membros todos. 
 
Prática: eu sou diabética, mas sou abusada. Eu sou abusada!!!Eu 
sempre tomo café de manhã, praticamente normal, às vezes como pão leite, 
uma fruta, então a ginastica aqui é mais ou menos 10:00, mas entre os 
intervalos até chegar o horário eu fico gelada, feito que eu vou cair, tem que 
comer alguma coisa mais eu não como,né?  Então tenho muita dor nas 
pernas, muita insônia, dizem que uns emagrecem e outros engordam  eu 
fiquei relativa, não engordei e nem emagreci. Isso aí… sintoma que me deu 
, fico gelada, quando passa de certa hora que tenho que comer alguma 
coisa parece que vou desmaiar… 
 

Sonhos demonstra saber, através de seu discurso, que a doença tem um 

fator genético importante e que a dieta deve ser equilibrada, mas chega a duvidar se 

a pessoa com diabetes precisa de tantos cuidados com a alimentação, devido a sua 

convivência com seu marido que é diabético. Pelo seu relato, suas práticas de 
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autocuidado são adequadas, mesmo não tendo essa DCNT em questão, mas nos 

informa sobre a falta de autocuidado, por parte de seu cônjuge.  
 
Vou dizer uma coisa a você, a família do meu marido são todos diabetes. 
Meu marido tem 76, ele nunca se tratou, nunca tomou remédio, nunca nada, 
ele come de tudo, ele adora doces em caldas, doce de banana, ele adora 
pizza, ele quase que toda hora come pizza, ele todo dia gosta de comer 
carne assada, macarrão, arroz, feijão, farofa de dois ovos, linguiça ele 
come, ele come de tudo, nunca teve nada e ele é diabético. (...) Ele diz 
assim: “eu vou morrer comendo, não vou ficar aqui a troco de médico, 
remédio essas coisas todas”. Final de semana ele sai para comer, come um 
monte de coisa diferente, ele adora comer coisas que tem assim bacalhau, 
carne , rabada tudo ele come...e aí não tem nada... ai as vezes eu discordo 
um pouco se realmente faz bem se tratar ou senão faz , entendeu? Porque 
as vezes a gente se trata tanto e tem tanta coisa e a pessoa não se trata e 
não tem nada. você vê como a vida é engraçada… é estranho ...é eu acho 
estranho porque eu sempre fui a primeira a cuidar muito da saúde, não sou 
diabética mas sou hipertensa e tenho hipotireoidismo, a última refeição que 
eu faço é cinco horas da tarde, um lanchinho de nada, um chazinho com 
torrada, eu como todo dia no almoço : um pedaço de frango, uma colher de 
arroz de feijão e muita verdura ele não come nada disso porque diz que é 
comida de doente. Minha mãe era espanhola, cuidava muito da saúde não 
deixava a gente comer carne, comer gordura, nunca comi gordura, uma 
linguiça, um presunto, uma salsicha nunca comi nada disso, nunca comi 
gordura, o frango é na chapa e no entanto o homem come essas coisas 
tudo gordurentas e tá ai firme e forte, entendeu? 
 

Para Sabóia (1997; 2003), a Educação em Saúde é repensada como um 

processo capaz de desenvolver nas pessoas a consciência crítica de seus 

problemas, ao invés de simplesmente repassar informações sobre a saúde. É 

concebida como intercâmbio de construção de saberes, para a melhoria da 

qualidade de vida dos grupos e pessoas nela envolvidas. 

Com o discurso de Sonhos podemos perceber a importância da educação 

em saúde nos grupos de convivência, pois ela expõe que mesmo tendo alguns 

conhecimentos sobre essa doença, a sua vivência e convivência com seu esposo a 

faz duvidar dos seus saberes, previamente adquiridos, sobre diabetes. Portanto, 

faz-se necessário ouvir e compreender a sua vivência, traçar novos conhecimentos 

em conjunto, permitindo que esta se torne uma fonte de propagação desse 

conhecimento científico. 

Nos discursos de Sonhos e Viva podemos encontrar doenças associadas ao 

DM, como hipertensão e hipercolesterolemia, que se não forem bem tratadas, 

apresentam riscos elevados de complicações vasculares para o indivíduo, assim 

como os riscos presentes no diabetes. 
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O médico disse pra mim que eu tô com colesterol alto, duzentos e pouco 
quase trezentos, mas ele diz que não sou diabética não, agora ….mas eu 
me cuido e muito…(Viva) 
 

Os fatores de riscos para desenvolvimentos de hipertensão arterial são 

parecidos com os fatores que desencadeiam o DM, sendo a relação entre ambas as 

doenças estreita, com fatores de ricos em comum, destacando o histórico familiar, 

idade, sedentarismo e dieta desequilibrada, sendo comum a associação dessas 

doenças. 

O diabetes mellitus apresenta-se em duas situações: sozinho ou associado à 

outra patologia. A importância dada ao diabetes mellitus vem aumentando por suas 

taxas de prevalência e por estar frequentemente associado à outra patologia 

(ALFRADIQUE, 2009). 

Essas DCNT quando associadas podem levar ao surgimento de síndromes 

metabólicas, definidas por ser associação de fatores de risco cardiovascular em um 

mesmo indivíduo. Dentre os fatores de risco envolvidos nessa síndrome, pode-se 

destacar o aumento da pressão arterial, resistência à insulina, intolerância à glicose, 

glicemia de jejum alterada, diabetes do tipo 2, obesidade central, aumento da fração 

LDL-colesterol, aumento dos triglicerídeos e HDL-colesterol baixo(LOPES, 2005). 

Ainda de acordo com o autor Lopes (2005), os dados da literatura sugerem 

que o histórico familiar de hipertensão tem relação direta com a síndrome 

metabólica, pois os indivíduos com predisposição genética para hipertensão também 

apresentam polimorfismos genéticos para obesidade central e alterações 

metabólicas. Além disso, o autor afirma que independentemente de se ter 

hipertensão ou obesidade central, o portador da síndrome metabólica apresenta 

alteração do metabolismo da glicose. 

Milagres (2001), afirma que a elevação da insulina plasmática pode levar a 

hipertensão através da ativação do sistema nervoso simpático, retenção de sódio e 

aumento da reabsorção tubular de sódio, entre outros fatores. Essas alterações 

levam a uma disfunção do endotélio, anormalidades estruturais vasculares, 

reatividade vascular exacerbada e consequentemente, manutenção do estado 

hipertensivo. Para Silva e colaboradores (2011), ambas as doenças são 

consideradas DCNT e a possibilidade de associação da HAS e do DM são da ordem 

de 50%, potencializando os danos micros e macro vasculares, gerando alta 

morbidade cardiocerebrovascular. 
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Nesse contexto, abrem-se novas oportunidades para realização de outras 

atividades de promoção da saúde com os idosos do UFFESP, com foco em outras 

patologias que são facilmente encontradas nessa população longeva. 

Nos relatos de Felicidade e Belezatambém encontramos o conhecimento 

sobre o fator genético e crônico do DM. De acordo com a Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2015), essa patologia é caracterizada como crônica, por não haver cura, e 

multifatorial, por apresentar diversos fatores de riscos para o seu desenvolvimento, 

entre eles podem-se destacar a alimentação desequilibrada, sedentarismo, 

obesidade, antecedentes familiares, gravidez e uso inadequado de medicamentos 

corticosteroides.  

Entretanto, o que mais se evidencia nos discursos dessas idosas, é a falta de 

conhecimento científico sobre o tema abordado, tanto na fala de Felicidade sobre a 

perda de peso sem explicação, quanto no discurso de Beleza sobre a causa de 

morte de sua mãe ter sido por derrame, aos 63 anos. Ela considera que essa é uma 

idade avançada, além de creditar a morte de sua tia simplesmente à cardiomegalia, 

complicação que faz parte de um panorama mais complexo, e não ao diabetes, 

mostrando desconhecer que essas causas podem sim estar associadas ao DM. 
 
Conhecimento:A minha família toda tem e eu também. Eu tive só na 
gravidez, agora que apareceu a glicada meio alta...muito tempo depois. 
Eu tive vários irmãos que morreram com diabetes, mas cada um tinha 
um negócio ..um comia demais ….o outro não queria comer , eu por 
exemplo quando minha glicada tava imensa eu tava horrível para 
comer..então ...um bebe agua demais ….outra já não bebe muita agua , 
porque varia eu acho de pessoa para pessoa, a gente nem pode 
acompanhar, eu fiquei até acompanhando muito meus irmãos quando a 
doutora endócrina achou que a minha glicada tava muito alta , eu fiz outra 
curva glicemica novamente, então houve um negócio muito esquisito 
comigo, uma coisa que eu notei é que eu emagreci 2,5kg sem fazer regime 
nem nada, isso que minha nutricionista  ficou alerta e começou a dizer que 
tinha algo errado aí, eu não tá comendo direito e está emagrecendo a bessa 
, aí que fomos ver que estava realmente com a glicose bem alta...não bebia 
tanta água como bebo (Felicidade). 
 
Conhecimento: Eu queria falar um pouquinho sobre a diabetes, porque eu 
sempre soube que a diabete não tem cura. Eu perdi uma tia e a minha 
mãe e elas tinham diabetes. 
Prática: só que elas duraram bastante, porque teve aquele cuidado, não 
comer determinadas coisas, de não tomar refrigerante, enfim todos os 
cuidados elas tiveram, né?Então a minha mãe que morava no interior, e 
naquela época o médico que meu irmão levava minha mãe lá em Araruama 
ele nunca pedia exames, ele só dizia assim a senhora faz o que a senhora 
quiser, ela falava assim ‘eu tenho vontade de comer doce, porque sabe que 
diabetes, quem tem diabetes não pode comer doce, né? Então ela tinha 
vontade ….acho que a diabetes faz dar vontade de comer doce, aí ele 
virava para meu irmão que tinha um armazém e falava assim pode dar doce 
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a vontade para sua mãe e minha mãe morreu com 63 anos , mas porque 
deu derrame . Agora minha tia durou bem mais, e morreu só porque o 
coração dela tava muito grande, não foi da diabetes, porque ela tinha todos 
os cuidados (Beleza) 
 

Silva e colaboradores(2006) afirmam que DM é uma endocrinopatia que tem a 

capacidade de afetar todo o sistema vascular e está associada a uma taxa 

considerável de morbidade e mortalidade. Em seu estudo foram analisados 

macroscopicamente e histologicamente, através de autópsia, 30 corações de 

pacientes diabéticos, hipertensos, com ambas e com nenhuma das duas patologias. 

Com esse estudo, foi possível identificar que os corações dos pacientes diabéticos 

apresentaram cardiomegalia. 

As complicações crônicas macro vasculares do DM, também chamadas de 

doenças cardiovasculares, atingem o coração causando IAM, o cérebro com AVC e 

os membros inferiores com a doença vascular periférica, e acometem tanto o 

paciente com DM 2 como aquele com DM 1 (TSCHIEDEL, 2014). 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE), patologia macro vascular do diabetes, 

conhecido popularmente como derrame, é caracterizado como um déficit súbito 

neurológico focal devido a uma lesão vascular, tendo como consequência alta taxa 

de mortalidade. O AVC, manifestação precoce nos diabéticos, quando os acomete, 

causa piora na sua evolução, duplicando os riscos de recorrência, triplicando os 

riscos de demência e aumentando as taxas de mortalidade,  sendo as mulheres 

mais atingidas do que os homens (AGUIAR, 2015). 

Nas falas de Beleza pode-se perceber a propagação de um discurso 

midiático, que reproduz um equívoco para o indivíduo, que o repercute.  Fica claro 

que essa idosa não compreende o assunto abordado plenamente, pois não possui 

domínio adequado das informações educativas e das repercussões do DM. Os seus 

saberes e os saberes dos demais participantes sobre o tema são amplos, gerais. 

Saberes comuns, ou seja, no geral se conhece um pouco sobre DM, mas apenas 

conhecimentos básicos. 

Ao questioná-los sobre seus saberes em relação aos fatores de risco pra 

desenvolvimento dessas DCNT e suas complicações, os idosos ficaram 

entusiasmados e responderam simultaneamente, dificultando a separação das falas 

por pessoas. 
 
Obesidade ,vida sedentária ,falta de exercícios, se os pais tem diabetes 
os filhos também podem ter. Prejudica a vista; os membros são 
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amputados; os pés, tem que cuidar bastante dos pés, se a pessoa não trata 
pode ir entrando nesse processo vai invadindo outros órgãos; a pessoa não 
enxerga direito.  
 

Essas falas provam mais uma vez a falta de conhecimento sobre o tema, 

demonstrando que eles conhecem, generalizadamente, os fatores de risco e 

algumas complicações como as lesões em olhos e pés, e que esta patologia pode 

levar a amputações de membros. Portanto, fez-se necessário uma melhor 

explicação do tema, no intuito de ensinar aos idosos o processo saúde-doença, 

empoderando-os para que os mesmos possam intervir em suas respectivas saúdes. 

Ferreira (2014), afirma apartir de sua pesquisa com idosos, que esses 

apresentaram um conhecimento reduzido sobre as características da doença, o que 

pode dificultar uma melhor compreensão sobre os mecanismos da patologia, 

reduzindo assim possibilidade de identificação e controle dos fatores de risco e a 

adoção de condutas individuais que favoreçam o seu controle. 

Os estudos de Oliveira e Zanetti (2011); Busnello e colaboradores. (2012) e 

Oliveira e colaboradores. (2013), também reafirmam a desinformação dos idosos 

com relação ao diabetes mellitus, pois obtiveram em seus estudos resultados 

insatisfatórios quanto ao conhecimento sobre a patologia. 

Portanto, de acordo com Brasil (2013b), os profissionais  que são 

responsáveis pela atenção em saúde devem se responsabilizar por compartilhar 

conhecimentos sobre o diabetes mellitus e realizar ações concretas de educação,  

que possam promover  igualdade no acesso à informação e à saúde para toda a 

sociedade. 

Comiotto e Martins (2006), afirmam que ter o conhecimento sobre o que 

acontece ou está acontecendo, e estar consciente das alternativas que ele tem para 

tratar/ cuidar de si, é um fator que contribui para o paciente manter o  controle das 

DCNTs. 

O termo construção, aplicado à educação, pode ser entendido em dois 

sentidos. O primeiro é a construção do saber, resultante da reflexão e da pesquisa 

sistemática realizadas pelos cientistas, filósofos e estudiosos. Conhecimentos que 

se constroem ao longo do tempo utilizando-se os saberes da física, química, biologia 

e medicina, ou seja, resulta da investigação filosófico-científica (WERNECK, 2006). 

Ainda de acordo com a autora, a outra possibilidade de compreensão da ideia 

de construção do conhecimento refere-se apenas ao modo pelo qual cada um 
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aprende a informação e aprende algum conteúdo. Neste caso, o sujeito não 

propriamente “constrói” o saber, somente apropria-se de um conhecimento já 

estabelecido. O conteúdo é passado pelo ensino, já pronto e definido, embora 

sempre passível de modificações, e cada um vai apreendê-lo de modo semelhante 

mas não idêntico. 

 Para Tavares; Rodrigues (2002), na educação no âmbito da saúde, verifica-se 

que o idoso diabético é tratado como uma pessoa que recebe, passivamente, o 

conhecimento dos profissionais de saúde sobre a sua doença, a dieta adequada, 

tratamento necessário, desvinculado de sua realidade, de suas possibilidades de 

aprendizagem, de suas condições econômicas, sociais e emocionais para aderir ao 

tratamento.  

A educação em saúde temum papel singular no controle e tratamento das 

doenças crônicas, pois permite que o cliente se sinta mais seguro e enfrente melhor 

a sua enfermidade. Entretanto, essas ações educativas não devem apenas transferir 

o conhecimento, mas sim construir um conhecimento e proporcionar um convívio 

estreito onde o cliente possa expor suas necessidades e anseios (ibid, 2002). 

Nesse sentido, aproveitando o ambiente grupal que favorece a troca de 

informações e experiências, além de se construir um novo conhecimento sobre DM 

com e para os idosos, foi possível incentivar o autocuidado, que é definido na teoria 

criada por Dorothea Orem, como uma  prática de cuidados executados pela pessoa 

portadora de uma necessidade, com a finalidade de manter a saúde e o bem-estar, 

objetivando a compreensão dos idosos sobre o tema proposto e a importância do 

autocuidado, como forma de estimular a autonomia, independência  e capacidade 

funcional desses sujeitos.  

 

Em Busca de Respostas 
  
 Como foi exposto anteriormente, o grupo social permite a troca de 

experiências de vida, desilusões, conquistas, promove relacionamentos afetivos, e 

no caso do idoso, possibilita a reinserção em um meio social de convivência .  

 Ao estimular uma reflexão em um ambiente grupal, ao mesmo tempo em que 

o sujeito volta-se para si mesmo, tornando-se mais autoconsciente, ele também 

reflete características dos outros, pois cada integrante do grupo atua como se fosse 
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um espelho, mostrando aos companheiros o que faz parte deles mesmos (SILVA, 

2012). 

 Portanto, pode-se afirmar que as atividades em grupo favorecem as relações 

interpessoais evidenciadas na teoria de Peplau (1988), pois ao visar atender as 

necessidades do indivíduo que precisa de atendimento em saúde, ocorre 

crescimento e aprendizado tanto para o enfermeiro quanto para o cliente (MACEDO 

et al, 2006). 

Flores (2010) refere que através da interação o processo de cuidar promove, 

para o cliente e para o cuidador, o seu crescimento como pessoa. À medida que o 

profissional orienta o paciente na direção das soluções, os métodos e princípios 

utilizados na prática profissional tornam-se mais eficientes. Tanto para o paciente 

quanto para o enfermeiro, que trabalham em conjunto com o objetivo de promover a 

saúde. 

 A oficina com os idosos sobre DM permitiu mais que a troca de experiências e 

socialização. Nela os idosos puderam expor suas dúvidas sobre essa DCNT ou 

sobre outros assuntos, e aprender um pouco mais com a palestrante, com os outros 

profissionais presentes e com os próprios participantes. Portanto, observou-se a 

importância do grupo como ambiente onde os idosos podem expor suas dúvidas e 

buscar respostas e conhecimentos, favorecendo o seu crescimento e o crescimento 

da palestrante. 

Vale ressaltar que todas as perguntas foram respondidas e todas as dúvidas 

que emergiram durante a oficina foram sanadas. Os idosos indagaram sobre 

dificuldade no tratamento medicamentoso, uso de corticoides, sinais e sintomas 

diferentes, entre outros. 
 
Já tomei Glifage, já parei, mas a endócrina tá meio complicada comigo, 
eu com ela e ela comigo. O glifage faz muito mal, né? Eu passo muito mal 
com ele, aí a doutora Clarissa suspendeu um pouquinho pra ver, mas a 
minha glicada que é errada, ela dá 6.8, seis ponto não sei o que lá ,não é 
tão alta se eu não tivesse o histórico tão grande de diabete (Felicidade) 
 
Dizem que uns emagrecem e outros engordam eu fiquei relativa, não 
engordei e nem emagreci , dá para emagrecer ou engordar não é ? 
(Superação). 

 
Você acha que algum fitoterápico contém corticoide? Existe ou não? 
(Amizade) 

 
Ficou a pergunta ali embaixo sobre sedentarismo, ele também influi na 
diabetes né? Quero saber o por quê? E quero saber porque existe a 
pessoa com diabete emocional, por quê? (Caminho). 
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Eu queria saber por que tem pessoas que tem esses sintomas todos e 
tem pessoas que não tem nada? (Atitude). 

 

Dentre as dúvidas demonstradas, é importante destacar as dúvidas em 

relação ao tratamento medicamentoso do DM, pois elas são frequentes entre os 

idosos, como foi observado em outros grupos ao longo da graduação, e merecem 

atenção especial. Os idosos se confundem com os horários, esquecem ou deixam 

de tomar a medicação por achar que faz mal, também alegam não fazer o uso 

devido, pois a medicação deixa um retro gosto ruim no paladar ou desistem das 

tomadas dos remédios devido a seus efeitos colaterais. 

No estudo de Peres e colaboradores(2007), observa-se que dos 24 

participantes entrevistados, 16 apresentaram dificuldades em relação ao uso de 

medicamentos, sendo as causas: dúvidas, franca recusa ou esquecimento. Para os 

autores, os fatores relacionados com o tratamento prescrito compreendem a 

complexidade, a duração, a realização de alterações frequentes no tratamento, bem 

como a ausência imediata de melhoria dos sintomas e os efeitos secundários da 

medicação.  

No que se refere a não adesão à medicação prescrita, esta pode assumir 

diversas formas, como a sobre dosagem da prescrição, a recusa da medicação e a 

variação dos horários de toma prescritos, fatos que potencializam diversas 

consequências, dentre elas a descompensação da DCNT e o aumentos de 

recorrências aos serviços de saúde (NEVES, 2014). 

Na oficina foi realizada orientação contra a automedicação, incentivando os  

idosos a procurarem médicos especializados antes de se medicarem, e para que 

usassem suas medicações já prescritas, quaisquer que fossem, nas doses e 

horários recomendados pelos médicos. O tratamento medicamentoso foi abordado 

mais superficialmente, dando foco e encorajamento aos tratamentos não 

farmacológicos, como mudança de hábitos alimentares para uma alimentação 

equilibrada, controle do peso e realização de exercícios físicos, que são 

fundamentais para o bom controle do DM. 

É preciso priorizar educação sobre hábitos alimentares saudáveis, estímulo à 

atividade física regular, redução do consumo de bebidas alcoólicas e abandono do 

tabagismo. O papel educativo do enfermeiro é decisivo para disseminação do 

conhecimento sobre o diabetes mellitus. Essa propagação de saberes pode ser 



65 
 

realizada através das consultas de enfermagem, com ênfase em medidas que 

permitam a melhoria contínua da qualidade de vida dos diabéticos. (BRASIL, 

2013b). 

Em relação à pergunta de Caminho sobre o sedentarismo, foi explicada a 

importância da realização de exercícios físicos, bem como a sua atuação no corpo 

permitindo o controle da glicemia. 

A atividade física regular, pelo menos 30 minutos todos os dias está 

associada à diminuição do risco de desenvolver condições crônicas como diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, câncer de colo e retal, principalmente quando 

associada a outros hábitos saudáveis de vida como alimentação adequada e 

condições de saúde, o que deve ser orientado pelos enfermeiros na atenção básica. 

Uma atitude que pode melhorar a adesão das pessoas para adotarem estilos de vida 

mais saudáveis (BRASIL, 2014; MENDES, 2012). 

Nesse contexto, foi possível construir com os participantes uma nova visão 

sobre o porquê praticar atividades físicas, permitindo maior compreensão dessa 

informação, pois não foi realizada uma imposição e sim uma reflexão, mostrando os 

porquês, com os participantes. Sendo assim, como dito anteriormente, ao 

entenderem os mecanismos, e não apenas receberem a informação, os 

participantes poderão fazer escolhas e intervir em suas saúdes de maneira mais 

apropriada. 

Para Oliveira e colaboradores(2013), o acesso às informações sobre a saúde 

são fundamentais para o controle e tratamento das doenças crônicas que afetam os 

idosos. A qualidade das informações, que são recebidas pelos idosos, está 

proporcionalmente relacionada às mudanças de comportamento e hábitos de vida, 

principalmente no que tange a prevenção dos fatores de risco das doenças crônicas 

não transmissíveis. 

 

Encontrando Caminhos para o Autocuidado 
 

Ao final da oficina, após o encontro de saberes, novas criações de saberes e 

respostas aos questionamentos apontados por parte dos idosos, foi perguntado aos 

participantes as suas impressões da atividadecomo critério de avaliação da oficina, 

abrindo um espaço para que eles relatassem o que sentiram e dizerem se acharam 

válida essa estratégia de educação em saúde. 
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De acordo com Silva; Mendes (2012) é denominado Processamento a hora 

da análise de desempenho, feita pelo grupo. Nesse instante os participantes avaliam 

questões de liderança, organização, planejamento, comunicação e administração de 

conflitos vivenciados no grupo. 

No relato de Sonhos pode-se evidenciar as relações interpessoais abordadas 

anteriormente, pois ela constatou que a atividade realizada permitiu uma troca de 

intimidade e vicências entre todos os participantes do grupo. 

Essa senhora também discorreu sobre as suas percepções, de acordo com 

sua convivência com outros idosos, sobre a relação do idoso com o discurso 

centrado na doença.Entretanto, ao decorrer de sua fala, essa demonstra satisfação 

em relação a atividade realizada, evidenciando que o modo como a oficina foi 

conduzida contribuiu para se abordar um tema complicado, por envolver doença, 

para essa população longeva. 

Segundo Borges e colaboradores (2014), os idosos interpretam o processo de 

envelhecimento e o adoecimento do corpo de diferentes formas, dependendo do seu 

histórico de vida.  

Ao analisar as falas de todos os participantes do grupo, foi possível constatar 

que todos ficaram satisfeitos com a atividade elaborada, relatando sentimentos de 

alegria, gratidão, surpresa, acolhimento, carinho, gentileza, entre outros. 
 
Eu achei o seguinte, geralmente velho / idosos, não gostam muito 
quando falam em doença. Eu sei por que às vezes converso com as 
pessoas e elas dizem “ai não vou naquela reunião não porque vai falar 
sobre doença”. Sinceramente, ninguém gosta, mas ficou uma palestra 
bonita porque vocês primeiro botaram várias palavras ali carinhosas, 
botaram umas orquídeas carinhosas também ali pra gente, que achei que 
nem precisava tanto carinho, porque a palestra foi bonita, não foi aquela das 
brabas, entendeu? Tô falando sincero, você não quer sincero? vocês vão 
fazer faculdade, vão escutar muita reclamação. Então o que acontece, foi 
uma coisa que saiu carinhosa, saiubonito, você falou bem, explicou bem, 
entendeu? Foi muito legal, foi muito bonito essas palavras que vocês 
botaram ali, cada um escolheu uma coisa que mais tem a ver com a 
pessoa, entendeu ? E você ficou conhecendo um pouco da gente e a gente 
aprendeu muito com vocês, mas acredito que vocês também aprenderam 
um pouquinho com a gente (Sonhos). 
 
A gente aprendeu aqui mais um pouco, porque a televisão fala em 
diabetes, fala disso e daquilo, fala de tal reunião que vai ter pra você ir e 
aí você fica no ar pelos programas de televisão que falam de diabetes. Aqui 
você explicou detalhes, sobre estresse, o que é que a gente tem que comer, 
o que a gente deve fazer, os exercícios, então você descreveu o que é o 
pâncreas, descreveu porque a glicemia vai tudo lá pra cima, aí você 
explicou tudo tão detalhadamente que a gente saiu aqui quase interessado 
em fazer uma faculdade, daqui a pouco (Sonhos). 
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Olha,eu estou maravilhada com tudo que vocês fizeram, foi 
maravilhoso.Eu só tenho a agradecer (Felicidade). 
 
Fiquei feliz com o trabalho de vocês, parabéns ficou ótimo, muito 
obrigada (Coragem). 
 
Eu só tenho agradecer, muito obrigada! Voltem sempre, é sempre bom a 
vinda de vocês, a gente se reciclar nos conhecimentos, nós costumamos 
esquecer. Tudo uma eterna escola, obrigada (Caminho). 
 
Eu achei diferente desde o começo, achei assim muito criativo e foi uma 
coisa pra mim inovadora. Eu nunca tinha ido, tipo assim , num local que 
você chega, escolhe uma palavra muito bonita e ganha flores. Foi uma 
palestra muito bem conduzida, onde a gente aprendeu muito, tiramos as 
dúvidas, e ela muito bem assessorada pela professora , de repente faltava 
lá, mas ela completava. Então nós tivemos só a lucrar nessa tarde bonita, 
com essa palestra. Você não tem que agradecer nada a nós não, nós que 
devemos agradecer pelas informações, obrigado! ( Amizade ). 
 
Eu também fiquei muito satisfeita com apresentação, aprendi muita coisa 
(Compartilhar). 
 
Pra mim foi uma surpresa muito grande que ganhei hoje, tô feliz da vida 
(Sabedoria). 
 
Uma surpresa, muito carinho que eu recebi (Atitude). 
 
Eu achei uma gentileza (Flores). 
 
Me senti mais alegre (Rosas). 
 
Estou mais feliz (Acreditar). 

 
Eu vim para aula e nem sabia que ia ter isso aqui porque não tô vindo 
quase aqui, porque meu marido tá doente. Então o que acontece, de 
repente quando eu entrei aqui, achei tão bacana tudo, que acabei 
ficando, gostando da palestra e acabei me envolvendo. Tô aqui até essa 
hora, e já era para ter ido embora, super excitante vocês falarem de uma 
doença que eu tinha curiosidade em saber por causa do meu marido 
(Sonhos). 
 
Aqui é minha escola, aqui eu too vivendo, então tá bom à beça. Gostei 
muito da palestra (Viva). 
 
Senti muito carinho (Superação). 
 
Eu tô muito agradecida, gostei muito da reunião, de ouvir tudo que 
vocês falaram. Eu achei ótimo , não tava esperando essa grandeza assim e 
esse carinho de nos dar flor e nos ouvir, acho que foi ótimo, muito bom 
(Beleza). 
 

Penna e Espírito Santo (2006) abordam o bem estar do idoso e discorrem 

sobre a importância das emoções como amor, humor, surpresa, curiosidade, paixão, 

alegria, felicidade, entre outras, contribuírem para ajudar o corpo na sua imunidade, 

pois essas emoções são capazes de desencadear uma reação física, além de afetar 

a forma do cuidar de si e dos outros.  
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As autoras ainda afirmam que a participação dos idosos em grupos 

gerasensação de bem estar. As atividades realizadas em conjunto contribuem para 

a conscientização sobre a importância do autocuidado e,além disso, oportunizam 

vivências e troca de experiências repletas de emoções. 

Pode-se observar que grande parte dessas emoções e 

sentimentos,evidenciados por parte dos idosos, tiveram sua origem desde o início da 

atividade, através da dinâmica das flores. Nesse contexto, pode-se dizer que a 

realização de um bom acolhimento foi crucial para integrar os sujeitos na atividade, 

proporcionam-lhes espaço de fala, de compreensão e afeto.  

Para Trentini e Beltrame (2004), a assistência de enfermagem não pode ser 

conduzida apenas por receitas previamente estabelecidas. É necessário conhecer 

as condições da pessoa na sua integralidade. Para haver essa abertura deverá, sem 

dúvida, existir confiança para estabelecer um diálogo franco entre o usuário de 

saúde e os profissionais e esse diálogo, dependerá da forma com que o usuário for 

acolhido pela instituição e pelos profissionais de saúde. Sendo assim, se o 

acolhimento do usuário for feito com dignidade haverá, sem dúvida, condições para 

estabelecer vínculos de forma a facilitar a capacitação e autonomia do usuário. 

 Define-se acolhimento o ato de receber bem, de dar atenção e consideração; 

em saúde, acolhimento é a relação humanizada que os trabalhadores e o serviço 

estabelecem com os usuários. No que tange o DM, configura-se em um processo 

contínuo que abrange informações sobre o tratamento médico tradicional e fatores 

ambientais, como maneiras de compreender e de lidar com o diabetes, 

proporcionando um espaço apropriado para as relações de acolhimento, criação de 

vínculos entre usuários e profissionais da saúde além de proporcionar maior 

autonomia a essas pessoas, de modo a conviverem com o diabetes de uma forma 

saudável (ibid, 2004). 

Tanto o acolhimento quanto o vínculo são processos que se retroalimentam 

nas práticas de atenção à saúde, possibilitando o cuidado humanizado. O 

acolhimento caracteriza-se especialmente pela escuta sensível. A escuta permite 

que os encontros evoluam para além dos aspectos clínicos da condição crônica de 

saúde, envolvendo a subjetividade, expressa em palavras e sentimentos.  O vínculo, 

por sua vez, se expressa na atenção humanizada, com compartilhamento de 

saberes, na convivência, na ajuda e no respeito recíprocos entre profissional e 

usuário (ARRUDA; SILVA, 2012). 
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Para a realização da oficina sobre DM com os idosos do UFFESPA, buscou-

se trazer momentos de diversão e entretenimento para os participantes, 

proporcionando uma aprendizagem fluida, ou seja, foi idealizado momentos de 

atividades lúdicas e prazerosas, com a finalidade de promover uma oficina atrativa e 

interessante para os idosos. 

 Silva e Mender (2002) relatam que as dinâmicas de grupo possibilitam, por 

meio de atividades lúdicas, exercícios corporais, jogos e simulações de casos, uma 

maior facilidade em relação à tomada de atitudes, ampliando a visão de uma 

situação e estimulando a mudança. 

Para Metzner(2012), as atividades lúdicas com idosos fazem parte da 

ferramenta de animações, que favorecem divertimento, lazer e convívio, além de 

proporcionar aptidão e disposição na realização de atividades de vida diária. 

Também é responsável por promover o bem estar físico, social e emocional do 

idoso, favorecendo melhorias na sua qualidade de vida (SILVA; SANTOS, 2010).  

Essas ações interativas e lúdicas também podem ser uma fonte de 

aprendizagem terapêutica, através de utilização de métodos dinâmicos, como jogos 

e brincadeiras, que favorecem o desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

biológicas, psicológicas e sociais do público idoso. Faz-se importante o processo de 

construção de conhecimento junto à pessoa idosa, motivando a sua autonomia e o 

autocuidado (SILVA; SANTOS, 2010; FLEURI et al, 2013). 

Ao perguntarmosaos idosos se as atividades  na modalidade de oficina eram 

válidas para o aprendizado, todos os participantes alegaram que sim e ainda 

propuseram outros temas que eles gostariam de  aprender, dentre eles, os 

participantes pediram uma oficina para explicação de exames laboratoriais. Portanto, 

foi possível perceber que da realização dessa atividade, surge um movimento de 

ensino-aprendizagem, sendo este correlacionado à promoção do autocuidado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A importância dos estudos sobre o Diabetes Mellitus se justifica por seruma 

das DCNTs de grande prevalência e incidência na população idosa, responsável por 

complicações que levam à queda da autonomia e da independência dos idosos, 

além de estar associado à grandes números de institucionalizações por parte dessa 

população, causando taxas elevadas de morbi-mortalidade. 

O presente trabalho possibilitou um grande aprendizado sobre o processo de 

envelhecimento, além de maior compreensão sobre as políticas púbicas voltadas 

para a população idosa e a importância de se fazer promoção da saúde através dos 

grupos de convivência.Essa pesquisa teve como objetivo analisar as possibilidades 

da oficina de educação em saúde como estratégia de cuidado, para idosos de um 

grupo de convivência, a partir da descrição da realização de uma oficina voltada 

para a prevenção e o controle do Diabetes Mellitus, além de identificar o 

conhecimento desses idosos sobre o tema.  

A partir da leitura associada à prática, pode-se constatar que a utilização de 

grupos de convivência são ferramentas fundamentais na prática de promoção à 

saúde. Nesses grupos, cria-se um espaço de trocas de experiências, socialização, 

acolhimento e momentos propícios para desabafos por parte dos idosos, nos quais 

eles podem apenas falar de si e serem ouvidos, sentindo-se compreendidos. Nesse 

contexto, foi possível identificar que as atividades realizadas através de oficinas são 

importantes estratégias para se fazer educação em saúde, pois propiciam 

positivamente o processo de ensino-aprendizagem. 

Ao se falar de educação no âmbito da saúde, objetivando a promoção da 

saúde e prevenção de doenças e agravos, faz-se necessário a utilização do modelo 

Freiriano de educação, modelo esse que preza pelos saberes e vivências de todos 

os indivíduos do grupo, independentemente de serem participantes ou os 

preceptores, construindo juntos e dialogicamente um novo conhecimento. Dessa 

forma, ao serem incluídos no processo de ensino-aprendizagem, sendo 

considerados sujeitos do próprio cuidado, os indivíduos tendem a compreender 

melhor esses novos conhecimentos, conseguindo assim intervir, apropriadamente, 

em sua saúde. 

Ao se fazer promoção da saúde, os enfermeiros devem estar preparados para 

orientar os clientes e incentivá-los quanto as práticas de autocuidado, sendo essas 
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práticas essenciais na prevenção de doenças e agravos. Quando ensinados sobre o 

autocuidado e a sua importância, esses idosos passam a ser protagonistas do seu 

próprio processo de saúde-doença. 

Para garantir a participação e o envolvimento dos indivíduos nas atividades 

de grupo, é fundamental que o enfermeiro busque atividades capazes de atar a 

atenção dos participantes. Nesse contexto, foi escolhida a dinâmica das flores para 

iniciar a oficina, essa atividade possibilitou a apresentação de cada integrante desse 

grupo de idosos e permitiu a interação entre eles. Pode-se concluir, através das 

falas dos participantes, que esse momento de acolhimento foi importante para eles, 

pois os fez sentir felizes, surpresos e cativados, influenciando assim a participação 

desses em todos os momentos da atividade. 

 Através dessa pesquisa, foi possível observar que esses idosos já possuíam 

algum conhecimento prévio sobre o tema em questão. Porém, esses conhecimentos 

se mostraram superficiais, saberes gerais que são corriqueiramente divulgados pela 

mídia, focados nos fatores hereditários e nas complicações mais tardias do DM, 

impossibilitando esses sujeitos de enxergarem o diabetes como DCNT passível de 

um bom controle. Portanto, foi necessário discutir esse tema mais profundamente e 

detalhadamente, tornando possível a compreensão, por parte dos idosos, da 

importância de se prevenir o diabetes e de se tomar as medidas cabíveis para o 

controle adequado dessa doença, quando já se é portador. Vale ressaltar que a 

presença dessa patologia não caracteriza o sujeito como doente, desde que essa 

não interfira na qualidade de vida, autonomia e independência do idoso. 

 Constatou-se que os idosos consideraram as oficinas de educação em saúde 

como meios válidos de aprendizagem e ao pedirem por outras oficinas e outros 

temas, pode-se perceber que esses idosos foram sensibilizados no que concerne o 

entendimento da importância de se entender seus processos de ensino-

aprendizagem, pois estão buscando por novos conhecimentos que serão utilizados 

em futuras atividades de promoção à saúde. Ao analisar as falas dos idosos em 

relação aos novos conhecimentos adquiridos, saberes sobre como realizar o 

autocuidado e ser responsável pela sua própria saúde, além de como prevenir e 

controlar o DM pode-se constatar que os objetivos desse estudo foram alcançados.  

Entretanto, um dos limites foi o numero de idosos e sugere-se outros estudos 

com grupos maiores avaliando as repercussões dessas oficinas na melhoria da 

qualidade de vida de idosos bem como investigando as possíveis repercussões das 
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mesmas na mudança de hábitos, estilo de vida e incidência de complicações e 

hospitalização entre idosos. Além disso, estudos abordando os saberes e praticas 

desses idosos no cuidado de si podem apontar evidências de formas de abordagem 

de grupos de idosos na perspectiva da promoção, prevenção e manutenção da 

saúde ao longo do processo de viver e ser saudável. 

Assim, como contribuição para a enfermagem gerontológica, esse estudo 

aponta possibilidades do uso de oficinas como forma de intervenção e como 

estratégia de promoçãoàsaúde do idoso nos diversos campos de atuação do 

enfermeiro, seja em grupos de convivência ou nas instituições de saúde e nos 

diversos campos de saberes da Enfermagem. 

Nesse contexto cabe ao enfermeiro direcionar suas ações com competência 

ampliando e mobilizando seus conhecimentos com criatividade para inovar no que 

se refere às mudanças de atitudes de seus clientes em relação a sua forma de viver 

e a sua própria maneira de entender e vivenciar o envelhecimento enquanto parte do 

processo de viver e ser saudável. Pois como refere o educador Paulo Freire:  

 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 

boniteza e da alegria.” 
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Apêndice A 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da pesquisa: OFICINA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: 

um encontro dialógico no cuidado ao idoso 

 

Responsável: Rachel Cardoso da Silva/ Fátima Helena do Espírito Santo 

 

O trabalho intitulado OFICINA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: um encontro dialógico 

no cuidado ao idoso, tem como objetivo: analisar o conhecimento dos  idosos de um 

grupo de convivência sobre o tema Diabetes Mellitus e Autocuidado. A coleta de 

dados será feita através do grupo focal. Não haverá riscos, nem desconfortos, nem 

gastos de qualquer natureza. Você poderá solicitar esclarecimento quando sentir 

necessidade e poderá interromper sua participação a qualquer momento, sem 

nenhum ônus. Tudo o que for dito, registrado e escrito serão respeitosamente 

utilizados, e se manterá o caráter confidencial das informações e o anonimato, este 

estudo poderá ser publicado ou apresentado em eventos científicos e/ou revistas 

científicas.  

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu, __________________________________________________________ 

autorizo o uso da entrevista podendo a mesma ser utilizada integralmente ou 

parcialmente, sem restrições de prazos ou citações a partir desta data, ficando 

vinculado o controle e a guarda do mesmo à Rachel Cardoso da Silva, aluna do 

Curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense, com o objetivo de realizar seu estudo. 

 

Niterói, _____ de _____________________ de 2016. 

 

 

________________________   _________________________ 

Assinatura do entrevistado.    Assinatura do responsável. 
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Apêndice B 

Roteiro da Oficina 

1. Acolhimento: Conduzir os participantes até a porta para escolha das palavras 

e após, conduzi-los até o assento previamente estabelecido com vasos de 

violetas,  

2. Apresentação da palestrante e da orientadora; 

3. Explicação da Dinâmica a ser realizada; 

4. Execução da dinâmica das flores, momento de sensibilização e 

heteroconhecimento: Apresentação do participante, Motivo da escolha de 

determinada palavra e Leitura de Frases de incentivo fixadas nos vasos de 

planta; 

5. Música “ É preciso saber viver” ; 

6. Leitura de texto motivacional como adjeção ao conteúdo da oficina; 

7. Apresentação do tema proposto na oficina utilizando recursos audiovisuais; 

8. Momento dialógico com debate sobre o tema; 

9. Atividade de Relaxamento e “Rá” 

10. Encerramento com Coffee Break e confraternização 
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Apêndice C 
Folder Educativo 
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ANEXO A 
APROVAÇÃO DO CEP/HUAP/UFF 

 

 

 


	S 586       Silva, Rachel Cardoso da.
	Oficina de educação em saúde : um encontro dialógico no cuidado ao idoso / Rachel Cardoso da Silva. – Niterói: [s.n.], 2016.
	CDD 613.0438

	LEÃO, Eliseth Ribeiro; FLUSSER, Victor. Música para idosos institucionalizados: Percepção dos músicos atuantes. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo. v .42, n.1, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342008000...
	PENNA, Fabíola Braz; ESPÍRITO SANTO, Fátima Helena do. O movimento das emoções na vida dos idosos: Um estudo com um grupo da terceira idade. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 8, n. 1, Goiás, 2006. Disponível em: https://www.fen.ufg.br/revista/revis...
	SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Cetoacidose diabética é uma grave emergência médica. São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.diabetes.org.br/ultimas/774-cetoacidose-diabetica-e-uma-grave-emergencia-medica>. Acesso em: 08/ 02/ 2016.
	TRENTINI, Mercedes; BELTRAME, Vilma. Relações humanizadas na assistência às pessoas com diabetes mellitus. Acta Scientiarum. Health Sciences, v. 26, n. 2, Maringá, 2004.Disponível em: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/article/vie...
	WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ageing well must be a global priority. November, 2014. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/lancet-ageing-series/en/>. Acesso em: 04/02/2016.
	WORLD HEALTH ORGANIZATION.Diabetes.Janeiro, 2015.Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/>.Acesso em 04/02/ 2016.WORLD HEALTH ORGANIZATION.Noncommunicable Diseases Country Profiles,2014. Disponívelem: <http://apps.who.int/ir...

