
E-mail para contato: giselleftaboada@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Mariana Cristina Costa e Santos; Marcelle Pereira de Menezes Camara; Bianca de Avila Lima; Julianna Fonseca 
Marcelino Queres; Giselle Fernandes Taboada

Palavra(s) Chave(s): Diabetes mellitus, conhecimentos, atitudes, educação em saúde

Título: ANÁLISE QUALITATIVA DO CONHECIMENTO E ATITUDES DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS ACOMPANHADOS 
NO CENTRO DE SAÚDE ESCOLA LAPA (CSE-LAPA)

Curso: Medicina

Saúde

RESUMO

Iniciativas para promover educação em diabetes e melhora da qualidade de vida destes pacientes são eficazes. Entretanto, idealmente, elas 
devem atender às necessidades específicas do grupo populacional que será alvo destas intervenções. Por este motivo, o presente estudo teve o 
objetivo de realizar uma análise qualitativa dos conhecimentos e atitudes de pacientes com diabetes mellitus (DM) a fim de melhor compreender 
seus conflitos e necessidades. Foram avaliados pacientes com DM acompanhados no CSE-LAPA. Foram utilizados dois questionários padronizados, 
Diabetes Knowledge (DKN-A) e Diabetes Attitudes (ATT-19) ambos validados em português. Os dados foram apresentados como mediana (p25-
p75) e percentuais de acertos. Para as análises foi utilizado o programa SPSS 23.0. Foram incluídos 97 pacientes (64,9% mulheres). A mediana de 
idade foi 63 (56-72) anos, sendo 58,8% com idade >60 anos; 40,2% com idade entre 30 e 60 anos e 1% com idade < 30 anos. A mediana de tempo 
de doença foi de 5 (3-12) anos. Escolaridade: Ensino superior 18,6%; Ensino médio 40,2%; Ensino fundamental 2º segmento 17,5%; Ensino 
fundamental 1º segmento 22,7%; Sem escolaridade nenhum paciente. Com relação aos questionários, a mediana de acertos no DKN-A foi 8 (6-9) 
e a pontuação no ATT-19 foi 66 (59-69). É considerado um conhecimento satisfatório quando a pontuação no DKN-A é maior que 8 e uma atitude 
positiva frente ao DM quando a pontuação no ATT-19 é maior que 70. A análise qualitativa dos questionários revelou que as perguntas com maior 
percentual de acerto do grupo (mais de 70%) no DKN-A abordavam temas como faixa de variação normal da glicemia, composição alimentar e 
tipo de alimentos permitidos na dieta. Em contrapartida, as perguntas com menor percentual de acertos (menos de 30%) envolviam temas como 
manejo da hiperglicemia, causa de hipoglicemia, cetonas e substituições alimentares. Nenhuma das 15 perguntas obteve mais de 80% de acertos 
do grupo. No questionário ATT-19, as afirmativas “Se eu não tivesse DM, eu seria uma pessoa bem diferente” e “A maioria das pessoas tem 
dificuldade em se adaptar ao fato de ter DM” receberam maior valor de concordância (mais de 69%) – revelando uma atitude negativa. As 
afirmativas “Costumo sentir vergonha por ter DM”, “Procuro não deixar que as pessoas saibam que tenho DM”, “Não há nada que eu possa fazer, 
se eu tiver DIABETES” e “Costumo achar que é injusto que eu tenha DM e outras pessoas tenham saúde muito boa” receberam os menores 
valores de concordância (menos de 22,7%) – equivalendo então às atitudes positivas do grupo. Estes achados mostram que os conhecimentos do 
grupo de pacientes avaliados são razoavelmente bons, mas que intervenções em educação podem beneficiá-los. Em particular seria necessário 
abordar temas como hiperglicemia, hipoglicemia e as substituições alimentares, o que poderia resultar em melhora do controle glicêmico e da 
qualidade de vida ao permitir uma maior liberdade nas escolhas de alimentos. Por outro lado, o grupo tende a uma atitude mais negativa frente à 
doença (mediana de pontuação do ATT-19 menor que 70). Em particular nota-se uma dificuldade de adaptação à doença bem como uma crença 
de que o DM muda a sua essência (“Se eu não tivesse DM, eu seria uma pessoa bem diferente). Apesar disso, os pacientes não se mostram com 
vergonha ou dificuldade de assumir a doença perante outras pessoas o que é bastante positivo. Isso permite que eles contem com a ajuda de 
outros (familiares, amigos ou até grupo de educação em DM) nas diferentes dificuldades impostas pelo DM (manuseio de medicações, hábitos 
alimentares, realização de exames e frequência às consultas). Finalmente, os pacientes mostram uma atitude positiva ao afirmar que não acham 
injusto que tenham DM. Assim, podemos concluir que as ações educativas nesta população podem ser realizadas em grupos, com troca de 
experiências e de informações visando educação e melhor aceitação da doença.
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