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RESUMO

O adequado controle glicêmico previne o surgimento de complicações microvasculares do diabetes mellitus (DM) e deve ser buscado por 
pacientes e equipe de saúde. Entretanto, este é um objetivo por vezes difícil de alcançar por diversos motivos. Dentre eles, destacam-se o pouco 
conhecimento sobre o DM e as implicações do mau controle bem como a dificuldade de lidar com a doença e as mudanças e limitações por ela 
impostas. O presente trabalho teve por objetivo analisar o conhecimento e a atitude de pacientes com DM e correlacionar com parâmetros de 
controle da doença. Foi realizado um estudo transversal observacional com a aplicação de dois questionários validados em português (DKN-A -
conhecimentos em DM - e ATT-9 - atitudes em relação ao DM) em pacientes atendidos no PSF/Lapa.  Os dados foram apresentados como 
mediana (p25-p75). Para as análises foi utilizado o teste de Mann Whitney (comparação de variáveis numéricas entre grupos). Foi considerado 
significativo um valor de p<0,05 sendo utilizado o programa SPSS versão 23.0. Foram incluídos 97 pacientes [63 mulheres (64,9%)] com mediana 
de idade 63 (56-72) anos, tempo de doença 5 (3-12) anos, índice de massa corpórea (IMC) 32,5 (28,5-35,2) Kg/m2, glicemia de jejum (GJ) 127,5 
(106,2-164,4) mg/dL e hemoglobina glicada (HbA1c) 7,1 (6,2-8,2) %. A mediana de acertos no DKN-A foi 8 (6-9) e de pontuação no ATT-19 66 
(59-69). Quando comparados os pacientes de acordo com o controle glicêmico determinado pela HbA1c (> < ou > 7%) não houve diferença de 
idade, tempo de doença, IMC ou pontuação nos questionários DKNA e ATT-19. Vale notar então que apesar de uma idade mais avançada, os 
pacientes tinham pouco tempo de doença e um controle glicêmico próximo ao satisfatório (GJ<130 mg/dL e HbA1c próximo a 7%). Além disso, o 
grupo apresentou um conhecimento razoável sobre o DM (é considerada satisfatória uma pontuação maior que 8 no DKN-A), entretanto a atitude 
em relação à doença foi bastante ruim (pontuação menor que 70 no ATT-19). Finalmente, estes parâmetros não foram diferentes entre pacientes 
bem ou mal controlados. Desta forma podemos concluir que ações educativas devem ser implementadas bem como estratégias para melhorar a 
aceitação do DM, independente do controle glicêmico. Essas ações devem estimular a autonomia e podem ter benefícios na qualidade de vida 
dos pacientes. Permanece incerto se estas ações podem influenciar o controle 
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