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1.RESUMO 

O Brasil, desde a década de 1960, passa por uma transição demográfica e 

epidemiológica caracterizada pelo envelhecimento populacional e pelo aumento das 

doenças crônico-degenerativas. Dentre essas, o diabetes mellitus (DM) se destaca 

como a mais frequente, sendo o DM tipo 2 o mais prevalente, representando 90% 

dos casos da síndrome. Os hábitos da cultura moderna, tais como dieta inadequada, 

sedentarismo e consumo de álcool e de tabaco, aliados à obesidade, além do rápido 

envelhecimento da população e hipertensão não controlada são fatores de risco 

para essa enfermidade. O desafio de enfrentamento dessa enfermidade é manter a 

glicemia do paciente em valores adequados, sendo que para tal, há a necessidade 

de se criar um vínculo do paciente com a unidade de saúde. No entanto, é 

fundamental que a equipe de saúde conheça a percepção do paciente, seu 

comportamento, além de seus sentimentos, angústias, conflitos e necessidades, 

estabelecendo um vínculo afetivo, e, em conjunto, criar estratégias que visem a 

qualidade de assistência prestada ao paciente. O presente trabalho teve como 

objetivo principal analisar a percepção dos portadores do DM em relação à sua 

enfermidade por meio do questionário ATT-19 bem como propor estratégias 

educativas visando à adesão ao controle do diabetes. Foram entrevistados 29 

pacientes diabéticos pertencentes a uma Unidade de Saúde da Família do município 

de Araraquara. A média de idade dos pacientes foi de 61±8,15 anos. Os resultados 

apontam para a prevalência de indivíduos acima do peso (IMC=31,34Kg/m²) para 

ambos os sexos. Os critérios de avaliação do estado nutricional também 

identificaram que a circunferência de cintura, a qual apresentou 103,48±20,84 cm, 

sugerindo que a população possui valores acima do ponto de corte para doenças 

cardiovasculares. Quanto a percepção dos pacientes em relação à sua enfermidade, 

10,34% sente vergonha de apresentar a enfermidade e 72,41% referem que seriam 

pessoas diferentes se não apresentassem a doença, enquanto que 51,72% dos 

envolvidos relatam que o surgimento do problema “foi a pior coisa que apareceu em 

minha vida”, sendo interessante estratégias de intervenção para que o paciente 

possa controlar sua doença do ponto de vista fisiológico e emocional, posto que 

75,86% referiram ter essa dificuldade em suas vidas, e 51,72% relatam que o 

surgimento do problema “foi a pior coisa que apareceu em minha vida”. Entretanto, 

para 89,65% da população, o diabetes pode ser controlado e 75,86% acreditam 



conviver bem com sua situação de saúde, bem como a maioria da população 

estudada (93,01%) concorda que os médicos devem ser mais atenciosos com o 

paciente diabético. Sendo assim, os resultados preliminares apontam para a 

necessidade de implantação de um programa de educação em diabetes e obesidade 

na unidade de saúde. 

2.INTRODUÇÃO 

Atransição demográfica pela qual o Brasil passa é caracterizada pelo 

envelhecimento populacional e pelo aumento das doenças crônico-degenerativas. 

Dentre essas, o diabetes mellitus (DM) se destaca como a mais frequente 

(ASSUNÇÃO; URSINE, 2008). 

 Os hábitos da cultura moderna, tais como dieta inadequada, sedentarismo e 

consumo de álcool e de tabaco, aliados à obesidade, além do rápido envelhecimento 

da população e hipertensão não controlada (Mendes et al., 2011) são fatores de 

risco para essa enfermidade (PEREIRA, 2012; MENDES et al., 2011; COSTA, 

2011). Entre as doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes mellitus se destaca 

pela sua morbimortalidade (MIELCZARSKI; COSTA; OLINTO, 2012). Em relação às 

suas complicações, essas podem ser agudas ou crônicas (PONTIERI; BACHION, 

2010). 

A porta de entrada para o portador de DM, na rede pública de saúde, é a Unidade 

Básica de Saúde, por meio do Programa Saúde da Família (PSF). O PSF é uma 

estratégia que tem como principal objetivo reorganizar a prática da atenção básica à 

saúde, priorizando ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde 

(ASSUNÇÃO; URSINE, 2008).  

Medidas preventivas e curativas relativamente simples, como a educação em saúde, 

(MCLELLAN et al., 2007) associadas ao controle metabólico rigoroso são capazes 

de reduzir o aparecimento das complicações crônicas do diabetes mellitus, resultado 

em melhor qualidade de vida aos portadores (MENDES et al., 2011; MORAES, 

2010; SELLI,  PAPALÉO, TORNEROS, 2005; GERALDO, 2008), tais medidas 

podem e devem ser enfatizadas na atenção básica à saúde como forma de trabalhar 

o processo educativo por meio da prevenção primaria e secundaria, bem como a 

promoção da saúde.  



A maneira de se envolver socialmente de cada indivíduo, bem como seu modo de 

viver e pensar tem significativa influência na adesão do mesmo a qualquer tipo de 

tratamento (PONTIERI; BACHION, 2010). A participação ativa do indivíduo é a única 

solução eficaz no controle das doenças e na prevenção de suas complicações 

(PAIVA; BERSUSA; ESCUDER, 2006). Para o auto-cuidado do sujeito no 

tratamento, deve-se levar em conta que o conhecimento sobre as medidas de 

controle do diabetes tem impacto no uso do serviço de saúde (MENDES et al., 

2011). É imprescindível a educação em saúde com o objetivo de conscientizar os 

portadores sobre a importância da modificação dos hábitos inadequados e da 

adesão ao tratamento, a fim de se prevenir complicações ajudas e crônicas da 

doença e, então, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas (GERALDO et al., 

2008). 

O vínculo do paciente com a unidade de saúde, contando com profissionais 

habilitados, também é parte importante desse processo (PONTIERI; BACHION, 

2010; ASSUNÇÃO; URSINE, 2008). No entanto, antes de se iniciar a orientação 

específica sobre o diabetes, é fundamental que a equipe de saúde conheça a 

percepção do paciente, (PONTIERI; BACHION, 2010) seu comportamento, além de 

seus sentimentos, angústias, conflitos e necessidades, estabelecendo um vínculo 

afetivo. Dessa forma, posteriormente, em conjunto, poderão criar estratégias que 

visem, sobretudo, a qualidade de assistência prestada ao paciente (COSTA et al., 

2011). 

2. OBJETIVOS 

Identificar a epidemiologia do diabetes mellitus tipo 2 em uma unidade do 

Programa Saude da Família no município de Araraquara e analisar a percepção do 

portadores do DM em relação à sua enfermidade  por meio do questionário ATT-19, 

bem como avaliar o estado nutricional do portador de diabetes por meio do Índice de 

Massa Corpórea. 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, onde foram entrevistados pacientes 

portadores de diabetes mellitus tipo 2 cadastrados em uma unidade de Saúde da 



Família do município de Araraquara  de ambos os sexos, adultos, alfabetizados e 

tinham conhecimento da doença há pelo menos seis meses.  

A coleta de dados foi realizada na unidade de saúde, durante os 

atendimentos de consulta de rotina, por meio de dois questionários socioeconômicos 

e um questionário específico sobre a percepção do portador da enfermidade sobre 

sua doença –(ATT-19). O questionário ATT-19 consiste de 19 itens que incluem seis 

fatores: a) estresse associado a DM, b) receptividade ao tratamento, c) confiança no 

tratamento, d) eficácia pessoal, e) percepção sobre a saúde, f) aceitação social. As 

questões 11, 15 e 18 começam com o escore reverso. Cada resposta é medida pela 

escala de Likert de cinco pontos (discordo totalmente - escore 1; até concordo 

totalmente - escore 5). O total da taxa-escore varia entre 19 a 95 pontos. Um escore 

maior que 70 pontos indica a atitude positiva sobre a doença (WELCH; DUN; 

BEENEY, 2001).  

4. RESULTADOS 

A presente pesquisa com coleta de dados se deu nos meses de setembro de 

2013 a maio de 2014, tendo os seguintes resultados abaixo descritos: 

A população estudada é predominantemente do sexo feminino, com 72,41% 

do total, e 27,58% do sexo masculino, conforme figura 1.  

 

FIGURA 1. Distribuição da população segundo sexo, Araraquara, 2014. 

A média de idade da população para ambos os sexos foi de 61,75±8,15 anos 

de idade, indicando a prevalência de uma população mais envelhecida.  



Quanto ao estado nutricional, nota-se que houve prevalência de indivíduos 

acima do peso para ambos os sexos, com Índice de Massa Corpórea de 

31,34Kg/m², indicando que possuem algum grau de sobrepeso e/ou obesidade. 

Esse fato torna-se importante, já que a obesidade traz consigo outras morbidades 

associadas, devendo, portanto, ser tratada conjuntamente com o diabetes mellitus.  

        

FIGURA 2. Índice de Massa Corpórea para ambos os sexos, Araraquara, 2014. 

Outra característica importante encontrada no grupo foi a circunferência de 

cintura, a qual apresentou 103,48±20,84 cm, sugerindo que a população possui 

valores acima do ponto de corte para doenças cardiovasculares. Esse fato, somado 

ao Índice de Massa Corpórea acima do esperado, torna-se agravante, uma vez que 

trata-se de indivíduos com idade acima dos 50 anos de idade.  

Em relação à percepção do diabetes para o publico envolvido, 
pode-se relatar os seguintes dados abaixo descritos, conforme 

Tabela1: 
  

  
Percepção 

Perguntas    
Concordo/Concordo 

Totalmente 

  n % 

Se eu não tivesse DIABETE, eu seria uma pessoa bem 
diferente 29 72,41 
Não gosto que me chame de DIABÉTICO 29 37,93 
Ter DIABETE foi a pior coisa que aconteceu na minha vida 29 51,72 
A maioria das pessoas tem dificuldade em se adaptar ao fato 
de ter DIABETE 29 75,86 
Costumo sentir vergonha por ter DIABETE 29 10,34 
O controle adequado da DIABETE envolve muito sacrifício e 29 51,72 



inconvenientes 

Minha dieta de DIABETE não atrapalha muito minha vida social 29 41,37 
Em geral, os médicos precisam ser muito mais atenciosos ao 
tratar pessoas com DIABETE 29 93,1 
DIABETE não é realmente um problema porque pode ser 
controlado 29 89,65 
Acredito que convivo bem com a DIABETE 29 75,86 

 
TABELA 1. Distribuição da população segundo percepção do 
diabetes mellitus, ambos os sexos, Araraquara, 2014.  
 

  

  Analisando-se a tabela acima, podemos concluir que os indivíduos 

pertencentes à amostra demonstram, em relação à sua percepção sobre a 

enfermidade estudada, que o diabetes é um problema para sua vida social para 

58,63%, porém, 10,34% sente vergonha de apresentar a enfermidade e 72,41% 

referem que seriam pessoas diferentes se não apresentassem a doença, enquanto 

que 51,72% dos envolvidos relatam que o surgimento do problema “foi a pior coisa 

que apareceu em minha vida”.  

Quando questionados sobre as dificuldades em se adaptar ao novo estilo de 

vida pelo fato de apresentarem a doença, 75,86% referiram ter essa dificuldade em 

suas vidas, e 51,72% informaram que o controle da doença envolve muitos 

sacrifícios e inconvenientes. Assim, o enfoque da abordagem educativa não deve 

somente estar relacionado às questões de saúde, mas também abordar aspectos 

emocionais e sociais que definem o estilo de vida e a limitação da enfermidade para 

que o tratamento seja promissor.  

Entretanto, para 89,65% da população, o diabetes pode ser controlado e 

75,86% acreditam conviver bem com sua situação de saúde.  

A maioria da população estudada (93,01%) concorda que os médicos devem 

ser mais atenciosos com o paciente diabético. Cabe lembrar, que somente a 

aquisição de conhecimentos não se torna eficaz para a mudança de comportamento, 

portanto, os profissionais de saúde relacionados com a enfermidade devem envolver 

todas as informações necessárias para o paciente, incluindo as questões 

emocionais que acercam a doença e acompanhar as mudanças que poderão vir em 

função das informações. A atenção à saúde para pacientes com doenças crônicas 

deve se dar de tal forma a acompanhar o individuo em suas diversas fases da 



doença, desenvolvendo ferramentas para a produção de conhecimentos, atitudes e 

práticas.  

 

FIGURA 3. Atitude dos pacientes em relação ao Diabetes de acordo com o score 

Likert.ambos os sexos, Araraquara, 2014. 

 Com base nos dados do gráfico, percebe-se que 3,44% das pessoas têm 

atitude positiva em relação à doença, já que atingiram acima de 70 pontos de acordo 

com o score de Likert. A maioria (96,55%) demonstraram atitude negativa no que 

tange ao Diabetes. 

A Unidade Básica de Saúde, porta de entrada do Sistema Único de Saúde, oferece 

cuidado integral à pessoa com diabetes, o que compreende não só o controle do 

tratamento farmacológico, como também aspectos psicossociais e culturais, 

fornecendo informações oportunas e apoio ao paciente e aos familiares para 

aprimorem a participação dos diabéticos na gestão de sua patologia. O grau de 

aceitação da doença também influencia na motivação para adquirir novos 

conhecimentos e vice-versa. Existem muitos estudos destacando o DM atualmente, 

no entanto, poucos abrangem os aspectos psicológicos, sociais e culturais que 

influenciam para o estabelecimento do seu autocuidado. Para isso, a atenção à 

saúde é a via primordial. Por meio dela, pessoas alcançam a estabilidade do 

diabetes e, com isso, o ônus das condições crônicas diminui e a melhoria da 

qualidade de vida é garantida. Essas questões nos levaram a questionar: qual a 

compreensão, aprendizagem e qualidade de vida dos diabéticos? A educação para 



o autocuidado em diabetes pode ser definida como um processo para facilitar as 

atitudes que envolvem práticas corporais, dietéticas e terapêuticas, que, quando 

adequada ao contexto sociocultural e econômico do indivíduo, proporciona-lhe 

motivação para o controle metabólico e, assim, conviver melhor com sua condição 

(TORRES; PACE; STRADIOTO, 2010; RODRIGUES, et al., 2009). 

 Está comprovado que o conhecimento sobre as características e as 

complicações do diabetes melhora a evolução da doença, já que leva à detecção 

prévia das complicações crônicas. Na verdade, o conhecimento do diabético acerca 

da doença é a base para o desenvolvimento de atitude ativa frente à doença, reforça 

sua capacidade e confiança para realizar ações de autocuidado (PEREIRA, et al., 

2012). 

  Atitude e conhecimento estão correlacionados (RODRIGUES, et al., 2009). 

Quanto maior o acesso à informação sobre sua comorbidade, maior será a 

capacidade de realizar uma ação de maneira competente, instituindo medidas que 

lhe permitam a adoção de uma nutrição saudável e a modificação do estilo de vida 

(NETA, 2012; TORRES; PACE; STRADIOTO, 2010). 

 É consenso na literatura que as modificações de atitudes decorrentes do 

processo educativo contribuem para aperfeiçoar a qualidade do cuidado e reduzir os 

custos em saúde. Entendendo atitude como fator predisponente para a execução de 

autocuidado, conclui-se que para o desenvolvimento do manejo do diabetes é 

fundamental conhecer as atitudes dos pacientes (RODRIGUES, et al., 2009). 

6. CONCLUSÃO 

A alta prevalência do sexo feminino se deve possivelmente ao fato de 

mulheres geralmente ter maior tempo disponível em casa, enquanto a maior parte 

dos homens não se encontra em seus respectivos lares. Além disso, a procura por 

atendimento médico é maior entre o sexo feminino, o que leva ao maior número de 

diagnósticos confirmados por parte das mulheres. 

Pelos dados obtidos na figura 2, nota-se que 93,1% dos pacientes diabéticos 

apresentam sobrepeso ou obesidade, o que confirma ser importante fator de risco 

para tal doença.Os dados apresentados pela figura 3 levam a concluirmos que 

quase a totalidade dos indivíduos portadores de diabetes possui atitude negativa em 



relação à doença, seja por fatores sociais ou psicológicos individuais. Fato que nos 

leva a pensar em estratégias que auxiliem tais pessoas a refletirem sobre a melhor 

forma de conviver bem com o diabetes. 

Há necessidade de informar ao paciente de maneira mais rigorosa sobre as 

consequências de sua enfermidade, bem como sobre as limitações decorrentes da 

mesma. É importante que a equipe de saúde esteja presente nas estratégias de 

educação, de modo que o agente comunitário de saúde, o qual faz o elo entre a 

comunidade e o serviço de saúde, possa ser veículo de educação em saúde. São 

necessárias ações educativas a fim de instruir e conscientizar o diabético da 

importância do seu conhecimento sobre a DM como parte do cuidado integral, para 

que ele atinja um melhor convívio com a doença, tornando-o protagonista de seu 

tratamento e, assim manejando a patologia e suas complicações.  
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