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DESIGN DA INFORMAÇÃO APLICADO À EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE 

DIABETES  

 

1. RESUMO 
A Diabetes Mellitus está indiretamente associada a 4,8 milhões de óbitos anuais ao 

redor do mundo. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas, entre 30 e 69 anos, 

apresentam a doença, mas estima-se que apenas metade delas esteja consciente 

de seu quadro, recebendo tratamento adequado. Neste contexto, este trabalho 

consiste no desenvolvimento de um material gráfico educacional voltado para 

pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2, entendendo o Design da 

Informação como ferramenta capaz de auxiliar no processo de sensibilização do 

paciente para o autocuidado, conscientizando-o sobre o tratamento e prevenção da 

doença. O levantamento de informações foi feito através de pesquisas bibliográficas 

e entrevistas com especialistas e pacientes, por meio de questionários online e 

presenciais. Estes procedimentos buscaram a definição, classificação, sintomas, 

prevenção e tratamento da doença. Foi abordada também a importância da 

educação como meio de promoção da saúde, seus benefícios, efetividade e a 

linguagem utilizada pelos materiais correlatos disponíveis sobre o tema. Esta 

pesquisa possibilitou que elencássemos requisitos de projeto para o 

desenvolvimento do material pretendido. A partir desses requisitos elaboramos um 

kit, com três peças gráficas principais, que abordam todo o procedimento de 

descoberta e tratamento do diabetes de forma clara e dinâmica a fim de colaborar 

para a sensibilização do paciente. 

 

2 INTRODUÇÃO 
Existem no mundo cerca de 371 milhões de pessoas portadoras do Diabetes 

Mellitus DM, metaforicamente formariam o 3º país mais populoso do mundo. O Brasil 

está em 4º lugar em maior número de diabéticos antecedido pela China, Índia e EUA. 

A cada ano morrem 4,8 milhões em decorrência das complicações da doença sendo 

que metade está abaixo dos 60 anos. (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 

2012, Diabetes Atlas) 

Segundo a ANAD (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO 

DIABÉTICO, 2013) estima-se que o diabetes atinja aproximadamente 10% da 



população brasileira entre 30 e 69 anos, o que representa cerca de 10 milhões de 

pessoas, sendo que, deste total, apenas 5 a 6 milhões estão cientes da sua situação. 

Portanto, praticamente metade dos pacientes desconhece seu estado e logicamente 

não está recebendo nenhum tratamento, em decorrência de sua falta de informação. 

O diabetes é uma doença silenciosa, crônica, que exige muitos cuidados que 

provocam mudanças drásticas na rotina de uma pessoa e de sua família. Pode 

trazer consequências irreversíveis como cegueira, esclerose, aumento do risco de 

acidente vascular cerebral, entre outras comorbidades que podem levar o paciente a 

óbito. Pela sua prevalência o diabetes é uma questão de saúde pública relevante, 

que apesar dos investimentos públicos, ainda conta com diagnósticos tardios, falta 

de adesão ao tratamento e consequências radicais (como amputações) que podem 

prejudicar o paciente. 

Por isso ter informações sobre a doença é muito importante não só para a 

prevenção como também para que os acometidos possam aderir ao tratamento da 

forma mais eficaz possível. No entanto, é frequente o descumprimento de 

orientações e restrições, seja pela falta de conhecimento ou simplesmente pela 

displicência do paciente. Deparamo-nos, então, com um problema de auto 

conscientização: Como sensibilizar as pessoas para o fato de que o controle do 

diabetes deve partir de sua própria iniciativa? 

A quantidade de estudos obre educação na saúde no campo do design da 

informação ainda é escassa. Trata-se de uma temática que exige um cuidado 

especial com a informação apresentada para evitar erros de interpretação, 

demandando o respaldo de especialistas no assunto. Consequentemente estes 

materiais desenvolvidos sob esta ótica resultam em projetos que não geram 

interesse no público-alvo. Apresentam textos densos, recheados de jargões médicos 

num ritmo de leitura cansativo, sem apelo estético e visual. 

O design deve agir como um instrumento colaborativo para a melhor compreensão 

das informações, para que o paciente entenda os procedimentos, sane dúvidas, 

saiba que profissionais deve procurar e onde ele pode buscar mais informações. O 

acesso ao conhecimento através do design pode atuar como ferramenta de 

prevenção, evitando consequências e agravamentos onerosos para o paciente e o 

sistema público de saúde. 
 

3 OBJETIVO 



Neste contexto, nosso objetivo é desenvolver um material gráfico para a educação 

em saúde, destinado a diabéticos adultos (acima dos 50 anos). 

 

4 MÉTODOS 
Para atingirmos nosso objetivo, utilizamos um procedimento metodológico que 

contempla entrevista com profissionais, pacientes, familiares, pesquisas 

bibliográficas e de campo, bem como análises de materiais disponíveis sobre o tema. 

A metodologia foi dividida em: 

a) Pesquisa bibliográfica sobre diabetes; 

b) Entrevistas com profissionais. Visita técnica ao CRI ZN (Centro de Referência do 

Idoso da Zona Norte de São Paulo, dia 23/09/2013), na qual 7 profissionais de 

diferentes áreas foram entrevistados (2 nutricionistas, chefe do departamento de 

enfermagem, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, preparador físico e psicólogo). O 

CRI é uma instalação na qual idosos são encaminhados via UBS (Unidade Básica de 

Saúde) de sua região e lá recebem tratamento e orientação de algumas enfermidades 

incluindo o diabetes. As perguntas procuraram abordar o envolvimento de cada um 

dos profissionais no tratamento de diabéticos idosos, quais são as maiores dúvidas 

dos pacientes, as dificuldades durante o tratamento e o seu parecer sobre o material 

gráfico disponível. 

Também foram realizadas entrevistas com uma endocrinologista via email (4/09/2013). 

c) Entrevista com pacientes: 

A pesquisa focada nos portadores do diabetes foi feita através de um questionário 

virtual de 15 perguntas (aplicado de 8 a 23/09/2013). Foi obtido um total de 30 

respostas procurando entender como foi o processo de descoberta da doença, de que 

maneira lidaram com a situação e a que tipo de material informativo tiveram acesso. 

Foram feitas também 2 entrevistas pessoalmente com 2 perfis diferentes de 

portadores de diabetes tipo 2 (DM2) ambos com mais de 60 anos: um  deles 

descobriu recentemente ser portador da doença e o outro já é diabético há 15 anos. 

As entrevistas foram feitas no dia 2/11/2013, encaminhadas apenas com um roteiro, 

sem perguntas estruturadas, como uma conversa a fim de comparar e entender como 

foi o processo de descoberta do diabetes de cada um e como eles lidam com ele 

aliado a outros tratamentos e comorbidades. 

 

d) Pesquisa bibliográfica sobre educação em saúde 



Levantamento de dados disponíveis, incluindo artigos científicos e teses, que abordam 

o tema a fim de compreender sua relevância para a promoção da saúde e dificuldades 

encontradas no desenvolvimento desses materiais. 

e) Design da Informação aplicado à Educação em saúde  
Apresentação de estudos conceituando o design da informação sua possível  

contribuição para o desenvolvimento de nossos objetivos. 

f) Levantamento e análise de materiais disponíveis sobre o tema 

Coleta e análise de material gráfico reunido nos dias 13 e 14/11/2013. Estudo de  

caso do Dia Mundial do Diabetes com a finalidade de referendar como o tema é 

abordado graficamente. 

 

5 DESENVOLVIMENTO  
a) Pesquisa bibliográfica sobre diabetes: 
Segundo a OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013) diabetes é uma 

doença crônica que ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente para o 

bom funcionamento do organismo, ou quando o corpo não consegue utilizar a 

insulina que produz. Esse mau funcionamento acarreta o aumento da concentração 

de glicose no sangue (hiperglicemia). O diagnóstico é feito através do teste deste 

nível de glicêmico.  

Em uma pessoa saudável a variação do nível de glicose do plasma é de 70 a 99 

miligramas por decilitro (mg/dl). 

O diabetes é dividido em 4 categorias: (DIABETES EDUCATION ONLINE, 2013) 

Tipo 1(DM1): Conhecido como insulinodependente ou de início na infância é 

caracterizado pela perda ou mal funcionamento das células produtoras de insulina 

chamadas células beta pancreáticas.  

Tipo 2 (DM2): É causada pelo uso ineficiente do corpo de insulina, corresponde no 

Brasil cerca de 90% dos casos de diabetes. 

Diabetes gestacional: Hiperglicemia diagnosticada durante a gravidez.  

Outros tipos de diabetes: São a causa de diabetes em uma pequena parcela dos 

casos. Estão divididos em várias categorias incluindo: Defeitos genéticos, Doenças 

do pâncreas (pacreatite, lesão), Distúrbios endócrinos (acromegalia, hipertireodismo, 

síndrome de Cushing); Infecções e Diabetes por indução de medicamentos. 

Cada indivíduo pode expressar diferentes sintomas e muitas vezes  



a diabetes pode ser também assintomática. Entre os sinais mais comuns temos: 

Sede excessiva; cansaço; perda de peso repentina; aumento da produção de urina; 

visão embaçada; dificuldade de concentração; formigamentos nas extremidades e 

demora na cicatrização de ferimentos. 

Após o controle emergencial dos níveis glicêmicos, o paciente deve ser 

encaminhado a diferentes especialistas para receber as orientações necessárias a 

um tratamento a longo prazo. 

Para muitos especialistas a diabetes é considerada uma epidemia mundial. Além do 

aumento do número de pessoas diagnosticadas, elevou-se também a quantidade 

daquelas em estágio pré-diabético. Atualmente pessoas nessas condições chegam 

a somar mais de 57 milhões nos EUA e 22 milhões no Brasil. 

Para divulgar informações sobre o tema utilizam-se redes sociais, sites de 

associações e campanhas preventivas. A principal delas é o Dia Internacional do 

Diabetes (14 de novembro) quando acontecem várias ações públicas por todo o país. 

  

b) Pesquisa de campo e entrevista com profissionais 
O tratamento do diabetes é considerado interdisciplinar, isto é, para alcançar bons 

resultados é preciso envolvimento de várias áreas que compreendem cuidados 

gerais como alimentação, prática de atividades físicas, uso correto da medicação e 

atenção aos ferimentos e consultas a diversos especialistas, solicitando muita 

disciplina do paciente. 

O nutricionista se incumbe de montar uma tabela nutricional para o paciente, de 

acordo com a sua rotina, e o orienta a fazer o fracionamento das refeições. Em 

relação à visão, faz-se necessária a presença do oftalmologista. O diabetes provoca 

alterações nos vasos sanguíneos o que leva à retinopatia diabética, uma das 

principais causas de cegueira. Entre outras comorbidades o paciente pode 

desenvolver catarata prematura e glaucoma. 

A prática de atividades físicas regulares também é importante. Reduz níveis de 

açúcar no sangue; melhora a sensibilidade à insulina; reduz gordura corporal; 

preserva massa óssea; diminui o risco de doença cardíaca e reduz o estresse. 

O impacto do diabetes se dá também do ponto de vista psicológico. Muitos 

pacientes relatam tristeza, revolta, negação, ansiedade, baixa autoestima, além do 

medo de morrer. Alguns, mesmo tendo consciência da doença, não seguem o 



tratamento adequadamente. A atuação da psicologia visa a sensibilização do 

paciente para que ele pratique o autocuidado.  

 

c) Entrevistas com pacientes 
Análise dos entrevistados online 
Como principais achados das entrevistas online (30 respondentes da fanpage  

“Bate-papo sobre diabetes”), podemos mencionar: Descoberta doença é feita depois 

de um incidente grave; a dieta e a disciplina são os maiores desafios enfrentados no 

controle do Diabetes; os que utilizam o SUS são os que necessitam de medicação 

específica e cara, muitas vezes concedida por meio de ações judiciais. A maior parte 

dos entrevistados não tem uma boa impressão do SUS e optam pelo atendimento 

particular. 

 

Entrevistas com perfis de DM2 
Analisando qualitativamente os dois relatos de diabéticos de 70 e 60 anos, é 

possível relacionar alguns pontos importantes: Para adaptar-se ao tratamento, é 

importante estar atento a própria rotina, conciliar a alimentação fracionada e os 

remédios que evitam a hipoglicemia; o paciente é quem determina o sucesso do 

tratamento; a maior dificuldade do diabético não é não comer doces, mas sim reduzir 

a ingestão de carboidratos; trocar informações e experiências entre pessoas que 

possuem a mesma doença é sempre válido. 

Após a fase de pesquisa e entrevistas, definimos o perfil de usuário, foco de nosso 

projeto final. Trabalharemos especificamente com os que desenvolveram DM2, pois 

percebemos que existem características específicas deste grupo que poderão ser 

devidamente abordadas no material informativo, são elas: Desenvolvem a doença 

na fase adulta, geralmente acompanhada de comorbidades; sendo adulto, possui 

independência e autonomia sobre suas ações; tem menos acesso à informações, 

principalmente via internet, (se comparado ao que possui DM1) e apresenta maior 

resistência a mudar seus hábitos e assimilar novas informações.  

 

d) Design da informação aplicado à Educação em saúde  
Além do desenvolvimento de novos tratamentos e fármacos para o controle do 

diabetes, conscientizar os órgãos públicos e a população da importância de se 

investir em educação em saúde é imprescindível. Afinal de contas, educação 



também é tratamento. Consultas que demoram a ser agendadas e que duram 15 

minutos, não possibilitam que o profissional de saúde estabeleça um vínculo 

adequado com o paciente orientando-o e instruindo-o sobre seus cuidados diários. 

O paciente deve reconhecer a necessidade de mudar para preservar a saúde. A 

chave para sensibilizá-lo é entendê-lo como indivíduo, como um ser único que 

apresenta suas particularidades. Assim como o material informativo que será 

desenvolvido, os profissionais da saúde devem assumir uma postura focada no 

usuário e não necessariamente no tratamento ou suas comorbidades. 

 
”Um dos objetivos do design da informação é equacionar os aspectos sintáticos, 

semânticos e pragmáticos que envolvem os sistemas de informação através da 

contextualização, planejamento, produção e interface gráfica da informação junto 

ao seu público alvo. Seu princípio básico é otimizar o processo de aquisição da 

informação efetivado nos sistemas de comunicação analógicos e digitais.” 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DESIGN DA INFORMAÇÃO, 2013) 

 

O design da informação pode ser utilizado como ferramenta estratégica para 

melhorar o processo de comunicação de documentos informativos, como bulas de 

remédios, manuais e cartilhas, sendo impressos ou digitais. Para isso o designer 

deve ser capaz de identificar as metas a serem traçadas e as tarefas a serem 

executadas. Capaz de pesquisar e conhecer o usuário no qual deve se focar. 

Entender quais são suas possibilidades, tanto materiais quanto imateriais e suas 

limitações, voltar a pesquisar e fazer modificações no projeto sempre que necessário 

a fim de proporcionar resultados mais satisfatórios para seu usuário.  

Segundo Redig, as formas de mensagens aplicadas devem cumprir os seguintes 

requisitos: Analogia; clareza; concisão; ênfase; coloquialidade; consistência e 

cordialidade, respeitando o usuário: 

 
“Design pode esclarecer e simplificar. Pode inspirar confiança, vender milhões, ou 

salvar vidas. O poder do design está repousado em suas nuances: 

Inteligentemente planejado e habilmente atingido, é muito mais do que uma 

ferramenta para seduzir o olhar. É a diferença entre considerar e endossar, ser 

chato e inspirador, perdido e encontrado.” (BAER, Kim, 2009, pg.7) 

 

 



6 RESULTADOS 
A partir da fase de pesquisa e análise dos dados, podemos concluir que os materiais 

informativos disponibilizados para os pacientes, carecem de uma linguagem visual 

mais clara e que possa funcionar como complemento ao tratamento. Traçamos 

então as principais diretrizes para a concepção do projeto: a)Agir como instrumento 

de orientação; b) conter informações relevantes em linguagem acessível; c) 

sensibilizar o usuário para o autocuidado mas nunca substituir a orientação 

profissional; d) material impresso com linguagem visual adequada a faixa 

etária; e) baixo custo e fácil manejo.   

 

O projeto final é constituído por 5 itens (guia de cuidados, 2 pôsters, 1 bloco de 
anotações e 1 pasta plástica sanfonada) que seriam entregues ao paciente depois 

de confirmado o diagnótico de diabetes. A linguagem visual teve como diretrizes a 

simplicidade, o dinamismo e a simpatia. 

Fig  1 a. Livreto. Diabetes: guia de cuidado. Dimensões: 132 x 192mm; Miolo: 44 
páginas. Impressão: 2X2 (preto e ciano). Capa: couche fosco com laminação em 
120g/m². b.  Pôster. “O que você (não) vê no seu corpo com diabetes”. 
Especificações técnicas: 297 x 420mm; Impressão: 2X2 (preto e ciano). c.  Pôster. 
“Prato para todas as horas”. 297 x 420mm; Impressão:4X4. d. Bloco de notas.  
e. Pasta sanfonada. 
 



 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Resgatando os requisitos de projeto traçados, podemos concluir que atingimos 

nossos objetivos. O material desenvolvido é um instrumento de orientação que   

municia o doente de conteúdos pertinentes a seu tratamento. Não substitui a 

consulta médica, mas estimula o paciente a compartilhar da responsabilidade pelo 

sucesso de seu tratamento. 

O conhecimento é uma potente ferramenta, de baixo custo e fácil reprodução para a 

promoção da qualidade de vida. Concluímos que o design tem um papel social 



relevante na difusão deste conhecimento. Se o design da informação for capaz de 

sensibilizar 1% a mais de pacientes para a adesão ao tratamento, já valeu a pena o 

esforço, pois este pequeno percentual representa milhares de vidas. 
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