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RESUMO

Este estudo objetiva avaliar o conhecimento das pessoas com diabetes mellitus sobre a DM e

seu tratamento. Foi desenvolvido um estudo descritivo e quantitativo, em uma Unidade Básica

de Saúde de São José do Rio Preto-SP, com 97 pessoas com diabetes mellitus em seguimento

ambulatorial. Entre os pacientes entrevistados, 63 (64,9%) eram do sexo feminino, com idade

variando de 22 a 86 anos, com média de 54 anos, e faixa de escolaridade predominante entre

um a quatro anos de estudo para 40 (41,2%) pacientes. A maioria dos entrevistados sabia o

que era glicemia e o que fazer em situações de hiperglicemia, ntretanto não sabiam o que era

glicose,  os  sinais  e  sintomas de  hipoglicemia  e  como controlar  a  DM.  O presente  estudo

demonstrou a necessidade do desenvolvimento de atividades educativas, individuais ou em

grupo, proporcionando conhecimentos relacionados à doença e tratamento com a finalidade de

promover o preparo do paciente para o autocuidado, favorecendo assim a melhora do controle

glicêmico.
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1. INTRODUÇÃO



A diabetes  mellitus  (DM) é  uma das principais  doenças crônicas não-transmissíveis,

acometendo  populações  de  países  em todos  os  estágios  de  desenvolvimento  econômico-

social. (ORTIZ; ZANETTI, 2000). Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas em todo o

mundo têm a DM. Nos Estados Unidos, aproximadamente 1,4 milhões de adultos apresentam

a DM tipo 1 (SESTERHEIM et al, 2007). 

Há estimativas de que o número de indivíduos com a diabetes nas Américas seria de 64

milhões para 2025. Nos países desenvolvidos, esse aumento ocorrerá principalmente no grupo

de 45-64 anos, cuja prevalência possivelmente triplicará (RODRIGUES et al, 2006).

Segundo o Ministério da Saúde (2002), a importância do controle da diabetes acentua-

se pelo fato de ser a sexta causa básica de morte no Brasil, a principal causa de cegueira

adquirida  e  de  amputação  de  membros  inferiores.  Além  disso,  as  pessoas  com  diabetes

mellitus  representam  30%  das  internações  em  unidade  coronarianas  intensivas  com  dor

precordial,  e a chance de os portadores da diabetes sofrerem um derrame cerebral é duas

vezes maior em relação aos não-diabéticos.

O controle  inadequado da doença ao longo dos anos representa ameaça à vida do

portador  em virtude da possibilidade de alterações micro e macro vasculares que levam à

disfunção, dano ou falência de vários órgãos, tais como: rins, fígado e pâncreas (RODRIGUES

et al, 2006).

A DM é uma doença caracterizada pela destruição seletiva de células-betas pancreática

produtoras de insulina. Paralelamente, caracteriza-se por alterações estruturais em diversos

sistemas  orgânicos,  devido  à  hiperglicemia  crônica,  incluindo  micro-angiopatia  (retinopatia,

nefropatia)  e  macro-angiopatia  (doença  coronariana,  insuficiência  arterial  periférica,  entre

outras) (SESTERHEIM et al, 2007).

Considerada uma doença crônica comum em adultos jovens, a DM pode se desenvolver

em qualquer faixa etária, ao contrário de que se admitia previamente, a evolução da doença

não é aguda, e sim um processo lento, que provavelmente se desenvolva durante os anos,

numa  fase  pré-clínica.  No  período  de  manifestação  da  doença,  com  a  presença  de

hiperglicemia e cetose, as células secretoras de insulina já estão em número muito diminuídos

ou ausentes (SESTERHEIM et al, 2007).

 O tratamento da DM inclui as seguintes estratégias: educação, modificações do estilo

de vida que incluem abolição do fumo e do álcool, prática de atividade física e reeducação dos

hábitos alimentares e, se necessário, uso de medicamentos. A educação alimentar é um dos

pontos fundamentais no tratamento da DM, pois não é possível um bom controle metabólico

sem  uma  alimentação  adequada.  O  objetivo  geral  da  orientação  nutricional  é  auxiliar  o

indivíduo  a  fazer  mudanças  em  seus  hábitos  alimentares,  favorecendo  o  melhor  controle



metabólico. Os objetivos específicos da terapia nutricional são: contribuir para a normalização

da glicemia, diminuir os fatores de risco cardiovascular,  fornecer calorias suficientes para a

obtenção  ou  manutenção  do  peso  corpóreo  saudável,  prevenir  complicações  agudas  e

crônicas da DM e promover a saúde através da nutrição adequada. (SBD, 2003).

Os papéis de autocuidado são compreendidos por: manutenção da saúde evitando o

tabagismo, o alcoolismo, mantendo o peso corporal adequado, realizando uma alimentação

balanceada, mantendo esquema de vacinação atualizado, a prática de atividades religiosas,

realização  de  atividades  de  lazer,  combatendo  o  estresse  com atividades  alternativas  e  a

prática  de  atividades  físicas;  prevenção  das  complicações  agudas  e  crônicas  da  DM,

realizando a reeducação alimentar, realização das glicemias capilares, hemoglobina glicosilada

e frutosamina periodicamente; autodiagnóstico, autotratamento e automedicação da DM que

compreende  o  reconhecimento  dos  sinais  e  sintomas  da  hiperglicemia  e  da  hipoglicemia,

automonitorização da glicemia capilar periférica; participação ativa nos serviços de saúde que

incluem o uso das estruturas disponíveis de apoio em saúde, para que os portadores se tornem

ativos  nas  decisões  sobre  seu  tratamento,  visando  à  continuidade  da  sua  autonomia  e

independência (FILHO et al, 2008).

Além disso, um dos maiores problemas encontrados pelos profissionais de saúde entre

as pessoas com diabetes mellitus é a baixa adesão ao tratamento, devido às mudanças nos

hábitos de vida que são exigidas para o sucesso do mesmo. E neste sentido faz-se necessário

a  realização  da  educação  em saúde  do  paciente  diabético.  A abordagem educativa  deve

englobar os aspectos subjetivos e emocionais que influenciam na adesão ao tratamento, sendo

fundamental que a educação em saúde leve em consideração a realidade e a vivência dos

pacientes, pois muitas vezes as informações em saúde são fornecidas de maneira vertical, sem

permitir  maior participação dos pacientes e sem considerar o que esses já sabem e o que

desejariam saber (PÉRES et al, 2007).

  Segundo o  Ministério  da  Saúde (2002),  o  objetivo  mais  importante  da educação do

paciente diabético seria fazê-lo mudar de atitude internamente, tornando o ativo no controle da

doença, só então teria se concretizado a verdadeira educação.

A implementação  de  programas  educativos  no  sistema  de  saúde  é  essencial  para

garantir as condições mínimas necessárias ao tratamento do paciente diabético e, quanto mais

cedo se desenvolver em atitudes de autocontrole, melhores serão os resultados do controle

metabólico.  Entretanto  quando  se  fala  com pacientes  sobre  diabetes  percebe-se  que  eles

fazem grande referência à alimentação, esquecendo de outros meios que também contribuem

para o controle metabólico da doença, e a forma pela qual o paciente entende a realidade vai

determinar a sua maneira de conduzir a vida (VASCONCELOS et al, 2000).



Assim, as atitudes cotidianas serão de acordo com que o paciente sabe sobre a doença,

seus riscos, formas de controle e mudanças de estilo de vida (VASCONCELOS et al, 2000).

Considerando  ser  necessário  o  desenvolvimento  de  intervenções  educativas  que

proporcionem  a  melhora  do  conhecimento  e  a  adesão  ao  tratamento  das  pessoas  com

diabetes mellitus, foi realizado este estudo, que fornece subsídios para o planejamento de tais

intervenções.

2.  OBJETIVO

Avaliar o conhecimento sobre a diabetes mellitus e seu tratamento das pessoas com

diabetes mellitus tipo 1 e 2 atendidas em uma Unidade Básica de Saúde do município de São

José do Rio Preto-SP.

3. MATERIAL E MÉTODO

Foi desenvolvido um estudo descritivo e quantitativo, para avaliar o conhecimento de

pacientes portadores de DM sobre a doença e seu tratamento.

As  variáveis  desta  pesquisa  foram:  conhecimento  sobre  a  DM  e  tratamento;  e

sóciodemográficas,  tais  como:  sexo,  idade,  escolaridade,  estado  conjugal,  ocupação  do

paciente, renda familiar, tempo de diabetes e tipo de diabetes.

O estudo foi desenvolvido na UBS São Francisco de São José do Rio Preto – SP. A

Unidade  tem cadastrado  517  pacientes  que  fazem acompanhamento  ambulatorial  da  DM.

Foram convidados aleatoriamente a participar da pesquisa 100 pacientes, entretanto fizeram

parte deste estudo 97 pacientes, sendo que três pacientes recusaram responder o questionário

proposto não alegando motivo específico, o que pode ser entendido pela falta de familiaridade

em responder  pesquisas.  Os participantes  desta  pesquisa  responderam a um questionário

estruturado com 26 questões sobre os dados sociodemográficos e conhecimento sobre a DM e

seu tratamento.

O período  de coleta  de  dados foi  de  setembro  a  outubro  de 2009,  quando  após a

aprovação pelo CEP local, foi realizado um estudo piloto pelos pesquisadores, que consistiu na

coleta de dados de 5 pacientes que faziam acompanhamento no grupo de diabetes na UBS,

para testar e adequar os instrumentos propostos para a coleta de dados da pesquisa. 

Após o estudo piloto, verificou-se que o questionário não necessitava de modificações,

dando-se início a coleta de dados, onde foram incluídos os pacientes do estudo piloto.  As

entrevistas foram realizadas antes da consulta médica, pelos próprios pesquisadores de forma

uniforme, com duração de quinze minutos cada entrevista.



A coleta de dados foi realizada somente após ter sido submetida e aprovada pelo Comitê

de Ética e Pesquisa da Ibilce – UNESP de São José do Rio Preto – SP. Os entrevistados foram

devidamente esclarecidos quanto ao destino dos dados coletados e a realização de todos os

procedimentos  antes  de  serem  entrevistados,  se  comprometendo  com  a  pesquisa  ao

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Os dados foram analisados no programa  Excel  (Office 2003) e  programa estatístico

Statistical  Package  of  Social  Science (SPSS,  1999)  versão  11.5,  por  meio  da  estatística

descritiva. 

4. RESULTADOS

Esta sessão mostra a apresentação dos resultados da pesquisa, da qual fizeram parte

97 pacientes que fazem acompanhamento da DM na UBS São Francisco – São José do Rio

Preto  -  SP.  A  seguir,  serão  apresentados  os  resultados,  iniciando  pelas  características

sóciodemográficas da população estudada, demonstrados na Tabela 1.

Dos pacientes entrevistados, 63 (64,9%) eram do sexo feminino, com idade variando de

22 a 86 anos, com média de 54 anos e predomínio da faixa de escolaridade de 1 a 4 anos de

estudo  para  40  (41,2%)  pacientes.  Em relação  à  situação  conjugal,  56  (57,7%)  pacientes

referem ser casados (as), 40 (41,2%) pacientes encontravam-se aposentados e 71 (73,2%)

pacientes não sabiam identificar seu tipo do diabetes que.

A renda familiar dos pacientes entrevistados foi de 0,5 a 8,6 salários mínimos (SM), com

média de 4,5 SM, sendo o SM vigente R$ 465,00. O tempo de diabetes variou de um a 312

meses, com média de 156,5 meses (13 anos).

Tabela 1. Descrição de variáveis sóciodemográficas de 97 pessoas com diabetes mellitus

em acompanhamento ambulatorial. São José do Rio Preto – SP, 2009.



Abaixo  a  Figura  1  apresenta  a  quantificação  das  respostas  corretas  dadas  pelos

respondentes desta pesquisa sobre o conhecimento da DM  e seu tratamento.

Figura 1. Conhecimento dos pessoas com diabetes mellitus sobre a diabetes mellitus e

seu tratamento, São José do Rio Preto – SP, 2009.

VARIÁVEIS PREVALÊNCIA %

Sexo
Masculino 35,1
Feminino 64,9

Faixa Etária (em anos)
20 ― 40 anos 2,1
40 ― 60 anos 44,3

> 60 anos 53,6

Escolaridade (em anos
estudados)

0 anos 19,6
1 a 4 anos 41,2
5 a 8 anos 20,6
9 a 12 anos 13,4
12 ou mais 5,2

Estado Conjugal
Solteiro 5,2
Casado 57,7
Viúvo 27,8

Separado 8,2
União estável 1,0

Ocupação do paciente
Inativo 15,5

Trabalha 30,9
Aposentado 41,2

Aposentado e trabalha 12,4

Tipo da diabetes
Tipo 1 12,4
Tipo 2 14,4

Não sabe 73,2

Total 100



Observando  a  Figura  1,  nota-se  que  há  variações  significativas  em  relação  ao

conhecimento dos entrevistados. Na questão abordada sobre onde a insulina é produzida 64

(66%) pacientes  responderam corretamente.  Em relação à questão sobre o que a insulina

ajuda o corpo a fazer, 36 (37%) pacientes sabiam a resposta e no que se refere aos sinais e

sintomas da DM 60 (62%) pacientes também tinham conhecimento.

Entre os entrevistados 77 (79%) pacientes sabiam o que é a glicose, 80 (83%) pacientes

responderam corretamente o que é glicemia e apenas 13 (13%) pacientes acertaram sobre o

que afeta o controle da DM.  No que se diz respeito a que tipo de exames devem ser realizados

pelo diabético, 43 (44%) pacientes demonstraram conhecimento e na questão da periodicidade

do controle glicêmico, 12 (12%) pacientes sabiam a resposta. 

Sobre o armazenamento da insulina, 43 (44%) pacientes responderam corretamente e

77 (79%) pacientes acertaram a questão sobre a necessidade de fazer o rodízio da aplicação

da  insulina.  Quanto  ao  local  preferido  para  fazer  insulina  53  (55%)  pacientes  mostraram

conhecimento e no que se refere a pessoa mais importante do cuidado 56 (58%) paciente

responderam que a pessoa mais importante era ele próprio.

Na questão sobre o que o diabético não deve utilizar, 84 (87%) pacientes responderam

corretamente, com relação ao exercício físico, 47 (49%) pacientes acertaram e quanto ao o que

é hiperglicemia, 44 (45%) pacientes responderam corretamente.



No que  se  refere  aos  sintomas de  hipoglicemia,  30  (31%)  pacientes  acertaram,  na

questão  para  baixar  a  taxa  de  açúcar  85  (88%)  pacientes  demonstraram  conhecimento

adequado e em relação a o que fazer se a taxa de açúcar estiver baixa, 46 (47%) pacientes

responderam corretamente.

5. DISCUSSÃO

A DM pode acometer mais o sexo feminino, por serem as mulheres mais sedentárias e

obesas.  Em contrapartida,  sabe-se  que  as  mulheres  se  preocupam mais  com sua  saúde,

portanto,  procuram  mais  assistência  e  vivenciam  o  autocuidado  em  relação  ao  homem

(MORAIS et al, 2009).

Os  achados  sobre  a  idade  comprovam  que  a  população  esta  vivendo  mais  anos,

favorecendo o diagnóstico de doenças crônicas como a DM (COMIOTTO; MARTINS, 2006). 

O  baixo  nível  de  escolaridade  pode  limitar  o  acesso  as  informações,  devido  ao

comprometimento das habilidades de leitura, escrita, compreensão ou fala (PACE et al, 2006).

A associação entre situação conjugal e diabetes sugere que viver em companhia de um

cônjuge pode favorecer o acesso e o uso de serviços de saúde, assim ajudando a identificar as

suas necessidades  de assistência  no  propósito  de  evitar  as  complicações de longo prazo

(PACE et al, 2003).

A maioria dos portadores da DM são aposentados e supõe que o tipo de ocupação não

os impede de participar dos grupos de educação. Isso justifica a necessidade de estimular

esses pacientes a participarem de grupos de educação em DM (CAZARINI et al, 2002).

 É possível que as pessoas com diabetes, durante o longo período da doença, tenham

recebido algum tipo de informação relacionada à patogenia do diabetes, no entanto, fatores

intervenientes no processo de aquisição dessas informações podem ter limitado/impedido sua

incorporação (PACE et al, 2006). 

A  condição  econômica  pode  apresentar  um  fator  limitante  para  o  tratamento,

principalmente em relação a dieta adequada, haja vista que constitui um fator determinante

para os diabéticos negligenciarem o autocuidado alimentar (MORAIS et al, 2009).

Verificou-se que a maioria dos pacientes apresentavam a doença há mais de cinco anos,

o que implica em um controle intensivo da DM (CAZARINI et al, 2002).

Para  um  portador  da  DM,  o  conhecimento  sobre  a  mesma  é  imprescindível  na

prevenção de complicações, no autocuidado e na manutenção do controle metabólico (GIL et

al, 2008).  



Ter  conhecimento  sobre  o  que  está  acontecendo  é  um  fator  que  contribui  para  o

paciente manter o seu controle, ou seja, estar consciente das alternativas que ele tem para

tratar e cuidar da doença (COMIOTTO; MARTINS, 2006).

De uma maneira geral o diabético prefere não conhecer a morbidade que a patologia

pode  provocar,  ou,  ainda  têm  conhecimento  dela,  porém  não  aderem  ao  tratamento  por

julgarem  ser  desnecessário,  uma  vez  que  não  há  manifestações  clínicas  importantes

(ALMEIDA et al, 2005).

Considera-se  o  conhecimento  um  processo  contínuo,  uma  vez  que  o  paciente  em

condição crônica de saúde necessita compreender as mudanças que ocorrem para enfrentar o

seu cotidiano e obter qualidade de vida (FRANCIONI; SILVA, 2007).

A automonitorização da glicemia favorece o alcance das metas de controle glicêmico,

contribui para o reconhecimento da hiper e hipoglicemia, e para a diminuição dos episódios de

complicações agudas, evitando o aparecimento das complicações crônicas ou reduzindo a sua

incidência (OTERO et al, 2008).

Porém,  se  reconhece  que  além  de  saber  os  locais  corretos,  são  imprescindíveis

métodos como escolha do instrumental adequado, domínio da técnica e rodízio dos sítios de

aplicação, entre outros, afim de evitar complicações e reações cutâneas (CAMATA, 2003).

A DM revelou ser uma doença que, independente da faixa etária e da etiologia, causa

um impacto negativo na vida biopsicosocial,  necessitando um urgente olhar cada vez mais

amplo por parte do enfermeiro para a relação entre as reações emocionais e as ações dos

papéis de autocuidado dos portadores de DM (FILHO et al, 2008).

Os cuidados nutricionais para o diabético não diferem das recomendações para uma

alimentação  saudável,  aplicável  à  população  geral  e  a  família  como um todo,  devendo  o

diabético alcançar sua independência em relação a dieta, manejando o seu cardápio diário em

face das diversas situações impostas pela doença, sejam essas de caráter agudo ou crônico

(VAZ; ASSUNÇÃO, 2002).

Existem evidências  consistentes  dos efeitos  do exercício  físico  na diabetes  mellitus,

como  a  melhora  no  controle  glicêmico,  redução  do  risco  de  doenças  cardiovasculares,

diminuição do peso corporal e o aumento da auto-estima (SBD, 2006).

 No  que  se  refere  aos  portadores  de  agravo,  o  controle  sistêmico  da  glicemia,  o

monitoramento da adesão ao tratamento recomendado, a supervisão da dieta e a realização

dos exames complementares de controle, aliados a educação em saúde, constitui-se medidas

essenciais à preservação da máxima qualidade de vida e consequentemente, à prevenção de

complicações (RODRIGUES, 2006).



6. CONCLUSÃO

Todos os pacientes sabiam ser diabéticos, e a maioria sabia o que era glicemia, o que o

diabético não deve utilizar, e o que fazer em hiperglicemia. Entretanto não sabiam o que era

glicose, os sinais e sintomas de hipoglicemia e como controlar a DM.

De maneira geral, o presente estudo demonstrou a necessidade do desenvolvimento de

atividades educativas, nas quais a enfermagem deve desempenhar um papel muito importante,

realizando a educação em saúde através da consulta de enfermagem ou formação de grupos

terapêuticos,  proporcionando  conhecimentos  relativos  à  doença  a  fim  de  promover  o

autocuidado e favorecer o controle glicêmico, diminuindo,  desta forma, o ônus trazido pela

doença e aumentando a qualidade de vida desta população.

A  adesão  ao  tratamento  tende  a  ser  mais  adequada  quando  o  indivíduo  estiver

consciente da importância de manter os níveis glicêmicos na faixa considerada ideal, pois a

descompensação  da  diabetes  ou  seu  controle  inadequado  pode  acarretar  consequências

graves para a saúde. Neste sentido, a literatura revela que a melhora do conhecimento pode

proporcionar a melhor adesão ao tratamento medicamentoso e não-medicamentoso. 

Informações acerca do conhecimento de pessoas com diabetes mellitus sobre a DM e

seus tratamentos são a base para a elaboração de planos de cuidados eficazes que promovam

a melhora do conhecimento dos pacientes, a adesão ao tratamento, estímulos para a mudança

de comportamento e capacitação para o autocuidado.
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