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RESUMO

O diabetes mellitus (DM) requer contínuo tratamento, auto-gestão, educação e apoio ao paciente, a fim de se prevenir suas complicações agudas 
e crônicas. Conhecer o perfil socioeconômico dos pacientes em acompanhamento pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias de educação e 
melhoria do cuidado. Objetivo: Avaliar as características as socioeconômicas de DM2 em acompanhamento no CSE. Métodos: Estudo transversal 
observacional através de revisão de prontuários. Os dados numéricos estão apresentados como mediana (p25-p75) ou percentual. Foram 
utilizados os testes não-paramétricos de Mann Whitney e de Kruskal Wallis para a comparação de dados numéricos entre grupos. Foi considerado 
significativo um valor de p < 0,05. Resultados: Foram avaliados 72 prontuários. A mediana de idade foi 67 anos (60-75; n=70) e 69,4% são 
mulheres. A mediana da frequência anual de consultas foi 4 por ano. Dos 72 pacientes avaliados apenas 10% possuem ensino superior, tendo a 
maioria (67,5%) estudado apenas até o 2º segmento do ensino fundamental. Quanto à atividade laborativa, 39% trabalham e 57,6% dos pacientes 
é aposentada. Além disso, 68,9% moram acompanhados. Não houve diferença da HbA1c entre pacientes com frequência anual de consultas 
maior ou menor que 4/ano (6,6 x 7,0; p=ns), nem entre os diferentes níveis de escolaridade ou ocupação atual dos pacientes. Por fim, não houve 
diferença no controle glicêmico entre pacientes que moram só ou acompanhados. Conclusões: Os pacientes em acompanhamento no CSE são 
majoritariamente idosos com baixa escolaridade e aposentados, o que se intui dificultar o autocuidado diante da redução da autonomia e 
independência que a idade pode trazer. A maioria mora acompanhada, podendo contar com auxilio de terceiros na gestão de seus cuidados de 
saúde. A frequência anual de consultas é satisfatória e evidencia um bom acesso ao serviço de saúde. Os diferentes parâmetros socioeconômicos 
avaliados não tiveram influência no controle glicêmico deste grupo. É possível que o pequeno tamanho da amostra e outros fatores como a 
atuação dos agentes comunitários de saúde (no cuidado dos pacientes que residem sozinhos) tenham influenciando neste resultado. As 
estratégias de educação em DM para melhoria do auto-cuidado no CSE devem privilegiar linguagem simples e o envolvimento dos familiares.
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