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RESUMO

O diabetes mellitus (DM) geralmente impõe aos indivíduos a necessidade de modificar o estilo de vida, bem como realizar cuidados diários com a 
saúde. Para isso o paciente precisa conhecer a sua doença, entender sobre os fatores que auxiliam no controle metabólico, bem como realizar 
exames periódicos. Além disso, pode ser necessário realizar auto-monitorização da glicemia e outras atividades que envolvem algum aprendizado. 
O presente trabalho teve o objetivo de analisar o impacto de parâmetros sociodemográficos no controle glicêmico, conhecimento e atitudes em 
relação ao DM. Trata-se de estudo transversal observacional de indivíduos com DM acompanhados no Centro de Saúde Escola Lapa (CSE Lapa). Os 
instrumentos de coleta de dados incluíram dois questionários registrados, sendo um para a avaliação do conhecimento a respeito do DM (DNK-A) 
e outro para avaliação da atitude em relação à doença (ATT-19) além do levantamento de dados sociodemográficos através do prontuário ou 
entrevista com o participante da pesquisa. Os dados numéricos foram apresentados como mediana (p25-p75). Para a análise estatística foram 
utilizados os testes de Mann Whitney (comparação de variáveis numéricas entre grupos), Spearman (correlação entre variáveis numéricas) e Qui-
quadrado (comparação das proporções entre grupos), sendo o nível de significância considerado de 5% (p-valor<0,05) com o programa SPSS 
versão 23.0. Foram incluídos 97 pacientes (64,9% do sexo feminino), com mediana de idade 63 (56-72) anos, sendo a distribuição entre as faixas 
etárias: 58,8% acima de 60 anos, 40,2% entre 30 e 60 anos e 1% com menos de 30 anos. A mediana de tempo de doença foi 5 (3-12) anos. Quanto 
à escolaridade, 18,6% possuem ensino superior, 40,2% ensino médio, 17,5% ensino fundamental (EF) 2º segmento e 22,7% EF 1º segmento 
(alguns não completaram o EF). No tocante à renda familiar, oito pacientes não aceitaram compartilhar a informação. Entre os demais a 
distribuição foi: 21,3% com renda > 3 salários mínimos (SM), 11,2% entre 2 e 3 SM, 22,5% entre 1 e 2 SM e 44,9% até 1 SM. Dentre os analisados, 
apenas 36,1% trabalham e 60,4% residem com alguém. Quando comparados os pacientes de acordo com o controle glicêmico (HbA1c < ou >7%), 
não houve diferença de idade, distribuição dos gêneros, distribuição de escolaridade, renda, residência (só ou acompanhado), trabalho (sim ou 
não) ou tipo de tratamento [apenas antidiabético oral (ADO), ADO e insulina ou apenas insulina]. Foi encontrada uma fraca correlação negativa 
entre idade e pontuação no DKNA (r=-0,242; p=0,017). Quando avaliados os indivíduos de acordo com a faixa etária e com a escolaridade, não 
foram encontradas diferenças na HbA1c, glicemia, DKNA ou ATT-19. Também não foram encontradas diferenças nestes quesitos entre indivíduos 
que trabalham ou não trabalham ou entre aqueles que moram sozinhos ou acompanhados. Em contrapartida, quando avaliados os indivíduos de 
acordo com as categorias de renda, foi encontrada diferença no DKN-A (> 3 SM: 8; entre 2 e 3 SM: 8; entre 1 e 2 SM: 9, < 1 SM: 7; p=0,01). Assim, 
podemos depreender que quanto maior a idade e quanto menor a renda, menor foi o conhecimento em relação ao DM, o que reforça que a 
população idosa e aquela de baixa renda são mais vulneráveis e devem ser alvos prioritários de ações de educação em DM. Nenhum parâmetro 
sociodemográfico nem tampouco o conhecimento ou atitudes tiveram impacto sobre o controle glicêmico, o que sugere que este seja 
determinado por um conjunto de fatores muito amplo e multidimensional. É importante notar que os parâmetros sociodemográficos não 
interferiram com as atitudes em relação ao DM, o que sugere que todos os pacientes, independente de idade, sexo, escolaridade, renda ou 
suporte familiar sofram algum impacto da doença. Atividades em grupo podem ser implementadas, com troca de experiências e inclusão de 
familiares visando uma melhor aceitação da doença e adaptação às modificações de estilo de vida e de autocuidado.
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