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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus (DM) faz parte do grupo das doenças metabólicas e é 

caracterizado por hiperglicemia, resultante do comprometimento da secreção de insulina, de 

defeitos na sua ação, ou ambos. Estudos epidemiológicos demonstram que, na medida em que 

aumenta a expectativa devida das pessoas, aumenta, também, o quantitativo de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), entre elas o DM. Estima-se que até o final deste ano o 

número de portadores de DM em todo o mundo chegue a 221 milhões de pessoas, um 

crescimento de46% em relação ao ano de 2000. O Brasil possuía 4,9 milhões de portadores de 

DM em 1995,sendo estimado, para 2025, 12,7 milhões, ocupando assim o 5º lugar no ranking 

dos países com maior crescimento do DM em indivíduos de 20-79 anos. O número de 

hospitalizações decorrentes dos agravamentos pertinentes à doença também tem crescido e as 

despesas de saúde global para prevenir e tratar o diabetes e suas complicações totalizarão pelo 

menos 418bilhões de dólares em 2010, com possibilidade de alcançarem a cifra de 561 

bilhões em 2030. Estudos têm demonstrado que as complicações do DM podem ser 

prevenidas e os custos econômicos do seu tratamento reduzidos se um bom controle 

metabólico for alcançado, sendo necessário esclarecer os pacientes em relação ao diabetes. 

JUSTIFICATIVA: Na última década, o DM se tornou um importante problema de saúde 

pública e está sendo associado ao aumento da mortalidade e ao alto risco de desenvolvimento 

de complicações micro e macro vasculares. É causa de cegueira, insuficiência renal e 

amputações de membros, sendo responsável por gastos expressivos em saúde, além de 

substancial redução da capacidade de trabalho. Atualmente alguns programas educativos em 

diabetes, apropriados ao contexto sociocultural dos indivíduos, observaram uma melhor 

compreensão da educação em saúde para o autocuidado e assim proporcionam ao indivíduo 

conhecimentos, atitudes e motivação para controlar melhor a sua doença, com isso houve uma 

redução nas complicações advindas da mesma. Portanto observando este contexto são 

importantes estudos que possam prover estratégias para melhorar a gestão do DM e assim a 

qualidade de vida destas pessoas. OBJETIVOS: 1) Avaliar os níveis de conhecimento, atitude 

e práticas de saúde em indivíduos com diabetes, cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde 

de um município no sul do Brasil e suas relações com o perfil sociodemográfico. 2) 

Identificar a prevalência de obesidade, obesidade abdominal e fatores associados em 



indivíduos diabéticos e, ainda, se há associação das variáveis atitudes e conhecimentos 

adequados frente à doença com obesidade. 

MÉTODOS: Estudo descritivo com delineamento transversal, realizado em Maringá, Paraná, 

Brasil. Este município possui uma população de aproximadamente 335.500 habitantes, com 

taxa de crescimento de 1.86% ao ano, e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 

0,84,classificado como o 6º melhor do Estado. É pólo de assistência à saúde para os outros 

29municípios que compõem a 15ª Regional de Saúde. Na área da saúde conta com 23 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 62 equipes da Estratégia Saúde da Família. Em 2010 

havia 4.531diabéticos cadastrados no programa HIPERDIA (sistema de cadastramento e 

acompanhamento de hipertensos e diabéticos). A população em estudo foi constituída a partir 

dos indivíduos com DM cadastrados nesse programa. O tamanho da amostra a ser estudada 

foi calculado a partir da lista de usuários atendidos nas UBS pelo programa HIPERDIA, com 

um erro de estimativa de 5% e confiabilidade de 95%, acrescidos de 20%para possíveis 

perdas. Por meio de um plano amostral foi definido, proporcionalmente, o número de 

indivíduos de cada UBS a serem selecionados de modo estratificado. Para tal, utilizou-se o 

programa R 6. Os critérios de inclusão foram: idade superior a 18 anos e diagnóstico médico 

de DM e, o de exclusão foi, não possuir condições intelectuais necessárias para responder ao 

questionário (5 casos).A amostra foi constituída de 420 indivíduos. Aqueles que não 

atenderam aos critérios de inclusão, que se negaram a assinar o termo (1 caso) ou não 

localizados por óbito (8 casos)ou mudança de endereço (51 casos) foram substituídos pelos 

próximos indivíduos da lista e,caso estes também não atendessem às exigências, eram 

excluídos da pesquisa. Deste modo, a população final foi de 398 diabéticos. A coleta de dados 

foi realizada nos domicílios, por meio de entrevista semi estruturada e de aferição de pressão 

arterial, peso, altura, circunferência da cintura (CA) e do quadril, conforme as recomendações 

específicas de cada caso. Foram utilizados três instrumentos, um constituído de questões 

fechadas e elaborado com base nos objetivos do estudo, contendo variáveis 

sociodemográficas, clínicas e laboratoriais, e os outros dois acerca do conhecimento geral da 

doença (DKN-A) e atitudes psicológicas (ATT-19), que foram previamente adaptados para o 

português do Brasil e validados7. Tais instrumentos foram constituídos, respectivamente, por 

25, 15 e 19 questões fechadas e aplicados individualmente, com apoio da pesquisadora. Os 

indivíduos gastaram, em média, 30 minutos para completar cada questionário, perfazendo um 

total de uma hora e meia. O DKN-A é um questionário auto preenchível, com itens de 

múltipla escolha sobre diferentes aspectos relacionados ao conhecimento geral do DM. 



Apresenta cinco amplas categorias: fisiologia básica, hipoglicemia, grupos de alimentos e 

suas substituições, gerenciamento do DM na intercorrência de alguma outra doença e 

princípios gerais dos cuidados da doença. A escala de medida varia de 0 a 15 e cada item é 

mensurado com escore um (1) para resposta correta e zero (0) para incorreta O indivíduo 

precisa adquirir um escore maior que oito pontos para demonstrar conhecimentos acerca da 

doença. O ATT-19 é um questionário auto preenchível sobre a medida de ajustamento 

psicológico para o DM, desenvolvido como resposta às necessidades de avaliação de aspectos 

psicológicos e emocionais sobre a doença. Consiste de dezenove itens que incluem seis 

fatores: estresse associado ao DM, receptividade ao tratamento, confiança no tratamento, 

eficácia pessoal, percepção sobre a saúde e aceitação social. Cada enunciado é respondido 

com a ajuda de uma escala de tipo “Likert”, de cinco pontos, partindo de “grande 

discordância” até “grande concordância”, cuja pontuação varia de 19 a 95 pontos. Um escore 

maior que setenta pontos indica atitude positiva acerca da doença. Na avaliação 

antropométrica foram obtidos: índice de massa corpórea (IMC), pressão arterial sistólica 

(PAS), pressão arterial diastólica (PAS), circunferência abdominal (CA) e circunferência do 

quadril (CQ). Foram utilizados os seguintes parâmetros: IMC < 25 kg/m2 

=normais/eutróficos; IMC entre 25,0 e 29,9 = sobrepeso e IMC ≥ 30 = obesos. A pressão 

arterial foi considerada normal para sistólica < 130 mm Hg e diastólica < 85 mmHg. A CA 

desejável para mulheres < 80 cm e relação cintura quadril (RCQ) ≤ 0,85, enquanto para os 

homens CA < 90 cm e RCQ ≤ 0,9. Os indicadores laboratoriais utilizados foram os 

examesrealizados nas UBS nos últimos seis meses. Foram considerados normais: glicemia de 

jejumentre 90 e 120 mg/dl, HBA1C < 7%, colesterol total < 200 mg/dl, colesterol LDL< 

100mg/dl, colesterol HDL para homens > 40 mg/dl e para mulheres >50 mg/dl e 

triglicerídeos<150 mg/dl.Os dados foram organizados em um banco previamente elaborado 

no programa Microsoft Office Excel 2007, com aplicação da técnica de dupla digitação. Na 

análise estatística do primeiro artigo, todas as variáveis independentes foram testadas através 

dos testes qui-quadrado, qui-quadrado corrigido de Yates ou exato de Fisher, e posteriormente 

realizada a análise multivariada. Já no segundo, foi realizada inicialmente uma regressão 

logística univariada e, em seguida, a análise multivariada. O estudo foi aprovado pelo Comitê 

Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá 

(n°705/2010). RESULTADOS: Os resultados dessas verificações foram reunidos em dois 

artigos. Um intitulado “Conhecimentos e atitudes de indivíduos diabéticos atendidos nas UBS 

de um município do sul do Brasil” e outro denominado “Indicadores antropométricos de 

sobrepeso e obesidade em diabéticos da rede pública no sul do Brasil”. No primeiro 



constatou-se que, dos 398 indivíduos em estudo, mais da metade (55,78%) demonstrou ter 

baixa compreensão acerca do auto cuidado. Já em relação às atitudes frente à doença, 

observou-se que apenas 7,79% dos participantes apresentaram atitude positiva para o 

enfrentamento da doença. Os fatores que se associaram ao conhecimento do indivíduo 

referente ao auto cuidado com DM foram: escolaridade (OR=2,22), RCQ (OR=4,39), maior 

tempo de diagnóstico da doença (OR=2,27) e controle da glicemia capilar (OR=2,16). Já as 

atitudes adequadas frente à doença associaram-se significativamente às seguintes variáveis: 

idade entre 50 a 60 anos (OR=3,43) e hiperglicemia (OR=2,94). No segundo estudo, 

destacou-se o fato de que 33,58% das mulheres apresentavam sobrepeso e 42,44% obesidade, 

enquanto 40,94% dos homens estavam com sobrepeso e 34,65% com obesidade. Na regressão 

logística, os fatores que apresentaram associação com sobrepeso no sexo masculino foram: 

tabagismo, como fator de proteção (OR=0,13), renda familiar < 3 salários mínimos 

(OR=13,55), renda familiar de 3 a 5 salários mínimos (OR=12,08) e falta de 

conhecimento(OR=3,92). Com relação à obesidade foram: falta de atividade física (OR=4,06) 

e excesso de peso auto referido (OR=21,70). Já no sexo feminino, os fatores preditores para o 

sobrepeso foram: tabagismo (OR=3,10) e falta de atividade física (OR=1,75); na obesidade 

foram: o tabagismo, porém como fator de proteção (OR=0,11) e o excesso de peso auto 

referido (OR=17,68). CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo mostraram que a 

maioria dos pacientes com DM apresentou déficit de conhecimento e atitude em relação a sua 

doença, demonstrando resultados insatisfatórios para o auto cuidado e grandes dificuldades 

para o enfrentamento do DM no seu cotidiano. Observou-se também uma alta prevalência de 

sobrepeso/obesidade e obesidade abdominal, principalmente no sexo feminino. Os fatores 

associados encontrados para sobrepeso/obesidade nas mulheres foram: tabagismo, atividade 

física e excesso de peso auto referido. Já nos homens as variáveis preditoras para o sobrepeso 

foram: tabagismo, renda familiar e conhecimentos, para a obesidade foram: atividade física e 

excesso de peso auto referido e CA apenas excesso de peso auto referido. 

 

 

 

 


