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RESUMO 

 

O diabetes mellitus está entre as doenças crônicas de maior impacto mundial na saúde. 

No Brasil é uma das principais causas de mortalidade, reflexo do atual padrão de 

população com crescimento exponencial de idosos, resultante das mudanças 

demográficas, com alta prevalência e baixas taxas de controle, na população adulta. 

Assim, há necessidade de maior ênfase nas ações de controle, prevenção e detecção 

precoce dos casos, a fim de reduzir complicações. Neste sentido, o autocuidado 

possibilita que o usuário torne-se agente modificador de sua condição de saúde por meio 

da compreensão de alguns fatores que envolvem a doença. O objetivo deste estudo é 

analisar as ações de autocuidado realizadas pelos usuários com diabetes mellitus, 

atendidos na atenção primária à saúde. Estudo do tipo descritivo, exploratório, 

transversal, com abordagem quantitativa, realizado no período de outubro de 2017 a 

abril de 2018. O local de realização, as Unidades Básicas com Estratégia Saúde da 

Família (ESF), dos Distritos Sanitários Norte e Sul do município de Natal. Utilizou-se 

uma amostra aleatória, estratificada, com intervalo de confiança de 95% e margem de 

erro de 5%, correspondendo ao quantitativo de 379 usuários diabéticos, e um total de 

387 usuários pesquisados. Os sujeitos tinham diagnóstico de diabetes a partir de 18 anos 

de idade, cadastrados nas Unidades de Saúde pesquisadas. Fez-se uso do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. Utilizaram-se dois formulários: o primeiro, sobre a caracterização 

da unidade, e um segundo para o usuário, este dividido em duas partes: uma, com as 

variáveis socioeconômicas e a outra, sobre as atividades de autocuidado com o diabetes 

(QAD). Utilizou-se a análise estatística descritiva, com média, mediana, desvio padrão, 

e o teste paramétrico t de Student para um nível de significância de 5%, na comparação 

dos itens do QAD por região. Os dados foram analisados através do software SPSS, 

versão 20.0. Os resultados por região de estudo indicaram que a maior parte dos 

entrevistados (91,73%) foi do distrito Norte; a faixa etária predominante foi maior que 

60 anos (53,23%); além de prevalecerem: sexo feminino (71,06%), casados (49,87%), 

com mais de cinco anos de diagnóstico de diabetes (53,75%), que não frequentavam 

reunião de apoio ao diabetes (90,44%) porque não existia reunião na unidade de saúde 

(32,29%). A maioria (50,13%) afirmou conhecer sobre o autocuidado e realizava ações 
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de autocuidado com o diabetes (68,22%). Quanto aos resultados do autocuidado com o 

diabetes (QAD) baseado nos sete dias da semana, os itens relacionados à medicação 

tiveram maior número de dias de ações executadas (6,39), enquanto que as ações 

relacionadas à atividade física (1,10) e controle da glicemia (0,97) foram às ações 

menos executadas. Quando comparados os distritos sanitários de saúde pesquisados, há 

evidências de diferença estatística entre os usuários; observou-se que os diabéticos da 

zona sul apresentaram maior número de dias com relação a seguir uma dieta saudável 

(4,94; valor -p: 0,010), ingerir carne vermelha e/ou derivados do leite integral (3,34; 

valor -p: 0,044) e realizar atividades físicas por pelo menos 30 minutos (2,56; valor -p: 

0,048). A identificação das ações de autocuidado pelos portadores da doença e suas 

principais dificuldades, bem como a caracterização das unidades de saúde da atenção 

primária à saúde quanto às ações realizadas junto a esses usuários, permitiram 

identificar a maneira como o autocuidado era desenvolvido e a necessidade de 

protocolos assistenciais voltados ao autocuidado do usuário do serviço com a doença. 

Desta forma, os resultados podem contribuir para uma assistência melhor ao usuário 

com diabetes no que se refere às ações para o autocuidado apoiado, na atenção primária 

à saúde. 

 

 

Descritores: Enfermagem. Autocuidado. Diabetes Mellitus. Atenção Primária à Saúde  
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ABSTRACT 

Diabetes mellitus is among the chronic diseases that cause an impact on world health. In 

Brazil, this is one of the main mortality causes, it may be a reflex of the current 

population pattern resulting from demographic changes, with high prevalence and low 

control rates, regarding the adult population. Bearing this in mind, one needs to have a 

larger emphasis on actions of control, prevention and early detection with respect to the 

cases, with the goal of reducing complications. Thus, there is a need for greater 

emphasis on the actions of control, prevention and early detection of cases in order to 

reduce complications. In this sense, self-care allows the user to become a modifying 

agent of their health condition by understanding some factors that involve the disease. 

The objective of this study is identify the self-care actions accomplished by the users 

with diabetes mellitus on the primary health attention field. Type study descriptive, 

exploratory study with a quantitative approach, carried out from October 2017 to April 

2018, on the Basic Health Units, with the family health strategy care model, on North 

and South’s health district in the city of Natal.  The stratified random sample, with 

reliability interval of 95% and error margin of 5%, calculated is from 379 diabetic 

patients, and a total of 387 users searched. The subjects with diabetes from 18 years old 

will take part on the study, registered by the researched units through the signature of a 

Term of free and clarified consent in accordance with Resolution 466/12 from the 

National Health Council. Two research instruments were used used: one with 

socioeconomic variables and another, guided toward the patients’ self-care activities. 

Descriptive statistical analysis was used, with mean, median, standard deviation and the 

parametric Student T test for a significance level of 5%, in the comparison of the PAF 

by region. Data were analyzed using SPSS software, version 20.0. The results by region 

of study indicated that the majority of respondents (91.73%) were from the North 

district; the predominant age group was older than 60 years (53.23%); in addition to 

prevailing: female (71.06%), married (49.87%), with more than five years of diagnosis 

of diabetes (53.75%), which did not attend a diabetes support meeting (90.44% ) 

because there was no meeting at the health unit (32.29%). The majority (50.13%) 

claimed to know about self-care and carried out actions self-care with diabetes 

(68.22%). Regarding the results of diabetes self-care based on seven days of the week, 

medication-related items had a greater number of days of actions performed (6.39), 

while actions related to physical activity (1.10) and blood glucose control (0.97) were 
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the least executed actions. When compared to the health districts surveyed, there is 

evidence of statistical difference between users; it was observed that the diabetics from 

the south showed a greater number of days in relation to following a healthy diet (4.94, 

value -p: 0.010), ingesting red meat and / or derived of the whole milk (3.34, p: 0.044) 

and performing physical activities for at least 30 minutes (2.56; p-value: 0.048). The 

identification of the actions self-care by the patients with the disease and their main 

difficulties, as well as the characterization of the health units of the primary health care  

to the actions carried out with these users, allowed to identify the way in which self-care 

was developed and the need for assistance protocols focused at self-care of the service 

user with the disease. In this way, the results can contribute to better assistance to the 

user with diabetes with regards to actions for self-care supported, in primary health care. 

Keywords: Nursing; Self-care; Diabetes Mellitus; Primary Health Attention. 
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1 INTRODUÇÃO 

As condições crônicas de saúde são circunstâncias que acometem o indivíduo de 

forma persistente, envolvendo não somente o estado de saúde do usuário, mas o 

processo de trabalho dos profissionais e o sistema de saúde (MENDES, 2012). 

Trata-se de uma condição física ou psíquica no indivíduo, cuja evolução ocorre 

num período superior a três meses, em geral com início e evolução lentos e decorrentes 

de múltiplas causas e fatores. Ao contrário da condição aguda de saúde, que apresenta 

um curso de curta duração, inferior a três meses, de causa simples e facilmente 

diagnosticada, podendo-se esperar, na maioria das vezes, uma recuperação (OMS, 2003, 

LORIG et al., 2006; MENDES, 2012). 

Dentre o grupo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) que 

ocasionam impacto mundial na saúde, estão as doenças do aparelho circulatório, 

diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas. Dentre estas, ressalta-se a Diabetes 

Mellitus (DM), considerada no Brasil uma das principais causas de mortalidade e 

responsável por elevado número de hospitalizações e realização de procedimentos de 

alto custo para o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsáveis por grande parte 

de amputações de membros inferiores, diálises e procedimentos cardiovasculares, 

razões pelas quais fazem o Ministério da Saúde torná-las uma das prioridades para o 

atendimento em saúde (OPAS, 2010; BRASIL, 2014). 

A DM é um transtorno metabólico que pode ocasionar quadros de hiperglicemia 

e distúrbios no metabolismo, interferindo diretamente na secreção e ação da insulina, no 

longo prazo. Inclui a disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, olhos, 

nervos, coração e vasos sanguíneos, mas também pode permanecer por grande período 

de tempo assintomática, dificultando sua detecção, a circunferência abdominal 

aumentada relacionada à obesidade contribuindo em maior risco, que pode estar 

relacionada com a intolerância à glicose e ao diabetes (BRASIL 2013). 

Alguns hábitos inadequados, associados a fatores de risco, podem influenciar 

diretamente no desencadear da doença, assim como agravar a situação de saúde dos 

usuários já diagnosticados, incluindo o aumento do consumo de produtos 

industrializados e hipercalóricos, o que leva a maiores taxas de obesidade, a idade, 

fatores hereditários, agravando-se quando o indivíduo não realiza a prática de atividade 

física (FROTA, GUEDES e LOPES, 2015). 
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Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), em julho de 2015, 

dentre as DCNTs, o Diabetes corresponde a 8,4% dentre as causas de óbitos declarados. 

(BRASIL, 2015). Devido a esses fatores, tornam-se necessárias a prevenção e detecção 

precoce dos casos de DM, com definição de responsabilidades compartilhadas entre a 

Atenção Primária à Saúde (APS) e os demais níveis de atenção, para acompanhamento e 

seguimento caso a caso. 

Tais indicadores apontam para a necessidade da implantação de políticas de 

saúde que atendam a essa nova realidade. Nesse sentido, o Brasil passou a realizar um 

plano de ação mais abrangente, integrando ações de vigilância às DCNTs, como forma 

de combate aos fatores de riscos (SCHMIDT et al., 2011).  

O Ministério da Saúde, devido à necessidade de acompanhar a saúde da 

população, programou ações de promoção, prevenção e proteção à saúde, fortalecendo a 

valorização da APS, sendo o nível de atenção que melhor desenvolve essas ações. Em 

2001, foi instituído o primeiro plano de reorganização da atenção à Hipertensão Arterial 

e à DM, estabelecendo alguns compromissos para aplicação em todos os municípios do 

Brasil a partir da atualização dos profissionais atuantes na APS, para que fossem 

desenvolvidas ações de tratamento e acompanhamento, propiciando melhor qualidade 

de vida aos usuários com hipertensão e diabetes (BRASIL, 2001).  

Já, no ano de 2011, instituiu-se um Plano de Ações Estratégicas para o 

Enfrentamento das Doenças Não Transmissíveis no período 2011-2022, na abordagem 

às doenças do aparelho circulatório, respiratórias crônicas, câncer, diabetes e os seus 

fatores de risco (BRASIL, 2011; SCHIMIDT et al., 2011). 

A alta prevalência e as baixas taxas de controle do diabetes são consideradas um 

dos mais importantes problemas de saúde pública. O indivíduo portador da doença deve 

ser criteriosamente avaliado, acompanhado por equipe multiprofissional que compõe a 

Estratégia Saúde da Família (ESF), profissionais como o médico, o enfermeiro, o 

técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde e o dentista, somados, quando 

necessário, ao assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, educador 

físico e psicólogo, que juntos constituem a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF). 

As ações são desenvolvidas no âmbito do SUS através da APS, com 

possibilidade de melhores resultados por ser o primeiro nível de atenção para suporte à 

saúde da população. 
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Na APS os profissionais estão mais diretamente ligados aos usuários e suas 

famílias. Essa aproximação oportuniza a resolução da grande maioria das demandas e 

necessidades de saúde, sendo possível oportunizar o conjunto de ações, interligando-as, 

quando preciso, aos demais níveis de sistemas de saúde (COQUEIRO et al., 2015). 

Com a finalidade de garantir a integralidade do cuidado, a rede de atenção às 

pessoas com doenças crônicas foi instituída inicialmente por meio da Portaria GM/MS 

de nº 252 de 19 de fevereiro de 2013, onde ressalta a importância da atenção integral 

aos portadores de doenças crônicas por meio de ações de promoção, proteção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, com objetivo de qualificar a atenção 

integral às DCNTs, com redução de complicações e incapacidades ocasionadas pelas 

doenças. 

Contudo, um ano depois foi substituída pela Portaria GM do Ministério da Saúde 

de nº 483, de 1º de abril de 2014, cujo principal acréscimo redefiniu a APS como o 

centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, com um papel-chave na 

estruturação e coordenação do cuidado, assegurando à população a integralidade da 

assistência, e indicando como base o Modelo de Atenção às Condições Crônicas. 

A fim de garantir a integralidade na assistência, torna-se necessário que o 

cuidado seja realizado de forma efetiva e com qualidade, de modo a considerar todo o 

contexto de vida do usuário. Neste sentido, na especificidade do usuário com DM, as 

complicações e consequências advindas da doença implicam em uma atenção ampliada 

de ações em saúde, a curto, médio e longo prazos. 

Assim, para que o usuário torne-se agente modificador de sua condição de 

saúde, é preciso à compreensão de um conjunto de fatores que envolvem a doença para 

que este possa gerenciar o autocuidado em saúde (MENDES, 2012). 

 O autocuidado é um conjunto de ações para o gerenciamento do cuidado 

individual, de forma a alcançar a regulação da saúde (COSTA, CASTRO e ACIOLI, 

2015). Considera-se o profissional enfermeiro como um dos principais nesse contexto 

de atenção em saúde, e como integrante da equipe multiprofissional, na maioria das 

vezes, é quem permanece mais tempo com o usuário. Em geral, é o responsável pelo 

acolhimento e as consultas de enfermagem, e, na maioria das vezes, pelos cuidados 

relacionados às ações de educação em saúde, assim como o planejamento de ações e 

orientação à prática do autocuidado, para que esses usuários possam adquirir mais 

autonomia quando se pensa no cuidado de si próprio (FURTADO e NÓBREGA, 2013). 
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Além disso, a enfermagem, em seu corpo de conhecimentos, possui uma teoria 

de enfermagem, denominada como a Teoria Geral de Enfermagem de Dorothea Orem, 

que relaciona o autocuidado ao exercício da profissão, e define o autocuidado como: 

 

[...] o desempenho ou a prática de atividades que os indivíduos 

realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar. 

Quando o autocuidado é efetivamente realizado, ajuda a manter a 

integridade estrutural e o funcionamento humano [...] (OREM,1991 

p.41 apud GEORGE,2000, p.84) 

 
O conceito da teoria de Orem propõe um modelo de assistência em que o 

indivíduo seja capaz de desenvolver atividades específicas para o autocuidado e, caso 

ele não possa alcançar o autocuidado esperado, a Teoria do Déficit de Autocuidado, que 

é parte da Teoria Geral de Enfermagem de Orem, define que a enfermagem poderá 

apresentar-se quando: a habilidade de cuidador está aquém da exigida para o 

preenchimento de uma demanda conhecida de autocuidado, e a habilidade de 

autocuidado, ou dos cuidados dependentes excedam ou igualem-se à exigida para 

satisfazer a demanda atual de autocuidado (OREM,1991 p.71 apud GEORGE, 2000, 

p.85). 

Entende-se que tais conceitos são a base de enfermagem na fundamentação de 

sua prática assistencial, além de reforçar a atual proposta para o autocuidado apoiado, o 

modelo de atenção às condições crônicas (MACC) presente na atual política de atenção 

à saúde do usuário em condições crônicas. 

Sabe-se que a adaptação a novos hábitos para o controle de uma doença, como é 

o caso da diabetes, por exemplo, por vezes é uma tarefa difícil para o usuário, pois 

envolve uma série de mudanças que interferem diretamente na rotina de vida, tanto do 

indivíduo, quanto da família, fator que pode dificultar a aplicação das ações de 

autocuidado (FROTA, GUEDES e LOPES, 2015). 

Na prática, a maioria dos usuários com DM não entende a sua condição de saúde 

como algo sério que merece cuidado e atenção, sendo assim, possuem o costume de 

adiar as mudanças nos hábitos de vida, desencadeando precocemente as complicações 

da doença (TOUSO et al., 2015). Caso não sejam realizadas intervenções em tempo 

hábil visando à melhoria da assistência na APS, isso pode repercutir em óbitos. 

Nota-se que parece existir, na maioria das Unidades Básicas de Saúde, uma 

possível descontinuidade no acompanhamento dos indivíduos com DM, realidade que, 

em parte, pode ser tanto pelo descaso do usuário com a sua condição de saúde, quanto 
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pela rotina da própria Unidade de Saúde, acentuados pela mudança recente, na qual o 

portador de DM só precisa retornar à Unidade, quando da nova consulta médica para 

renovação do receituário e continuidade do tratamento à base de remédios. 

Com relação a essa nova prática, cita-se a Portaria do gabinete ministerial do 

Ministério da Saúde, de nº 111 de 2016, sobre as regras do Programa Farmácia Popular 

do Brasil, a qual define a validade das prescrições médicas, que anteriormente era de 

uma periodicidade de 120 dias, e, a partir de 28 de janeiro de 2016, passou a ser de 180 

dias, o que implica num maior período de tempo para o usuário retornar à unidade de 

saúde, para atualizar a receita médica. 

O que talvez possa justificar o fato de o usuário, muitas vezes, retornar aos 

serviços de saúde com as mesmas queixas e dificuldades para a regulação e controle de 

sua condição de saúde e as complicações ocasionadas pela doença (COQUEIRO et al., 

2015). Daí ser muito importante o conhecimento da abrangência dos diversos fatores 

que permeiam a vida do usuário, e reconhecer as peculiaridades sociais, culturais, 

ambientais e econômicas como fatores que podem interferir diretamente para as ações 

efetivas do cuidar (MENDES, 2012). 

No sentido de fortalecer as redes de atenção aos portadores de DM no contexto 

da saúde, percebe-se que no âmbito hospitalar são comuns usuários que buscam o 

serviço por complicações que poderiam ser evitadas, se as ações de autocuidado, 

prevenção, promoção e proteção à saúde fossem realizadas com maior eficácia na APS. 

Assim, considera-se que as Unidades Básicas de Saúde devam ser o primeiro 

nível de atendimento em saúde para os indivíduos com suspeita ou diagnóstico de DM, 

visto que possuem uma equipe multiprofissional para acompanhar seu tratamento no 

longo prazo, e por melhor compreenderem essa problemática. Nesse sentido, o 

propósito deste estudo é de identificar as ações de autocuidado realizadas pelos usuários 

com Diabetes Mellitus no âmbito da Atenção Primária à Saúde. E, a partir da 

problemática descrita, pretende-se responder a seguinte questão: Quais ações de 

autocuidado são realizadas pelos usuários com Diabetes Mellitus assistidos pelas 

Unidades Básicas de Saúde? 

Portanto, o objeto de estudo da dissertação são as ações de autocuidado 

realizadas pelos usuários com Diabetes Mellitus, e, a partir dos seus resultados, 

identificar os fatores que impedem a realização das ações de autocuidado pelos 

portadores da doença, contribuindo assim para o fortalecimento de um maior 

envolvimento por parte dos profissionais na atenção primária à saúde. 
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

2.1 GERAL 

 

o Analisar as ações de autocuidado realizadas pelos usuários com Diabetes Mellitus, 

atendidos na atenção primária à saúde. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

o Identificar as características das unidades de saúde onde são prestados os cuidados 

aos usuários com DM;  

o Identificar as variáveis sociodemográficas e as ações de autocuidado dos usuários 

com DM;  

o Comparar as ações de autocuidado realizadas entre os locais de estudo. 

 

2.3 HIPÓTESES 

o Hipótese Nula (H0) 

 Não há diferença entre as variáveis estudadas entre os distritos Norte e Sul. 

o Hipótese Alternativa (H1) 

 Há diferença entre as variáveis estudadas entre os distritos Norte e Sul. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Ao considerar a necessidade de se buscar na literatura embasamento teórico e 

científico para este estudo, este capítulo constitui-se de definições, conceitos, teorias e 

políticas relacionados à temática do autocuidado para com o Diabetes, assim como seu 

atendimento em Unidades Básicas da Estratégia Saúde da Família. 

 

3.1 DIABETES MELLITUS  

O DM apresenta um conjunto de transtornos metabólicos que podem influenciar 

drasticamente a qualidade de vida do usuário portador da doença. As baixas taxas de 

controle podem acarretar sérios danos à saúde, dentre eles, a disfunção e falência de 

alguns órgãos, infecções e amputações, além dos constantes episódios de hiperglicemia 

devido à dificuldade de secreção da insulina (BRASIL, 2002; BRASIL, 2013; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). 

As complicações ocasionadas no longo prazo incluem a deterioração visual com 

perda da capacidade visual; disfunção e insuficiência renal, úlceras nos pés com 

aumento dos quadros infecciosos que podem ocasionar necrose tecidual e invalidez, 

com repercussão negativa para o indivíduo e sua família (BRASIL, 2002; AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2014). 

Em alguns casos o DM apresenta-se como uma doença silenciosa, podendo passar 

um grande período de tempo sem a manifestação de sintomas, no entanto, é possível 

identificar a predisposição do indivíduo a partir dos fatores de risco, o que possibilita 

intervir enquanto não há complicações relacionadas à doença (BRASIL, 2013). 

A classificação atual do DM não está baseada no tratamento realizado pelo 

indivíduo acometido pela doença, se ele é dependente ou não dependente da insulina, 

mas em sua etiologia e, para isso, tem-se definida a classificação para o DM como: DM 

tipo 1, DM tipo 2, DM gestacional e, por último, outros tipos específicos (BRASIL, 

2002; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). 

O DM tipo 1 é uma das classificações da doença que leva à destruição total ou 

parcial das células betapancreáticas com absoluta deficiência de insulina, ocasiona 

episódios de hiperglicemia acentuada e pode acarretar o quadro de cetoacidose 

(BRASIL, 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). 
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Os fatores ambientais são contributivos para desencadear a doença, fortemente 

associados ao fator genético, que combinados vão desencadear o processo destrutivo das 

células (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Dentre os portadores da DM, em geral, de 5 a 10% estão enquadrados na 

classificação tipo 1, em sua maioria jovens e crianças sem perfil de obesidade, no 

entanto, também pode ocorrer em adultos, e em geral ocorre de forma abrupta 

(BRASIL, 2001; BRASIL, 2013). 

Quando os sintomas são aparentes, além dos episódios de hiperglicemia 

acentuada, também estão incluídos, constantemente, poliúria, polidipsia, polifagia, 

astenia e perda de peso; a confirmação do diagnóstico é possível a partir dos exames 

laboratoriais de Glicemia em Jejum e Glicemia Casual (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2015). 

O DM tipo 2 é a forma em que o usuário apresenta desregulação e dificuldades 

nas ações e secreção de insulina, com grau variável de resistência, assim como 

dificuldades na manutenção dos níveis adequados de glicose no organismo, geralmente 

iniciando-se de forma silenciosa, com sintomas brandos. (BRASIL, 2001; BRASIL, 

2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Seu desenvolvimento acontece em decorrência de um somatório de fatores 

ambientais, hábitos de vida, em que, quando associados aos fatores genéticos, o 

indivíduo apresenta grandes chances em desenvolver a doença; dentre os fatores 

ambientais e hábitos de vida estão incluídos os alimentares, sedentarismo, obesidade e 

envelhecimento, e, considerando o fator idade, geralmente há um maior número de DM 

tipo 2 em pessoas na faixa etária acima dos 40 anos (FERREIRA e CAMPOS, 2014; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Dentre os tipos de DM, o DM tipo 2 corresponde 90 a 95% de todos os casos, 

focalizando como estratégia de controle da doença a readaptação a hábitos alimentares, 

associada à prática de atividade física regular; o uso da insulina é recomendado apenas 

em alguns casos, assim como o uso da terapia medicamentosa oral ou injetável 

(FERREIRA e CAMPOS, 2014) 

Uma das maiores dificuldades encontradas para o usuário com DM tipo 2 é a 

adaptação aos novos hábitos, considerando que é algo novo que teve de ser incorporado 

repentinamente ao cotidiano do indivíduo e família. A adesão medicamentosa também é 

uma dificuldade que influencia na identificação do diagnóstico da doença tardiamente, 

em decorrência da ausência ou sutileza dos sintomas, repercutindo em suspeita da 
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doença por uma complicação que ocorre de modo tardio, a identificação se baseando 

principalmente na detecção de episódios de hiperglicemia (BRASIL, 2013; FERREIRA 

e CAMPOS, 2014). 

O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) não apresenta faixa etária específica, 

pode atingir a mulher em qualquer idade; o diagnóstico é realizado a partir de exames 

específicos feitos na consulta de pré-natal, onde a gestante passa a apresentar 

diminuição da tolerância à glicose, com episódios de hiperglicemia (BRASIL, 2001; 

BRASIL, 2013;). 

A identificação precoce da DMG é de extrema importância para a manutenção 

da saúde da mulher e da criança. O seu reconhecimento tardio implica alto risco para 

ambas, com altos índices de morbidade, se comparado ao grupo de gestantes sem a 

doença (BRASIL, 2013; COSTA et al., 2015) 

Quando se trata do recém-nascido (RN) da gestante que apresentou DMG, se a 

mulher não obteve cuidados específicos durante o período gestacional com identificação 

precoce, controle e tratamento da doença, o RN fica vulnerável a apresentar 

comprometimento respiratório ao nascer, prematuridade, infecção, hipoglicemia grave, 

entre outros quadros que podem variar de leve a alto comprometimento, atingindo em 

alguns casos o óbito fetal (COSTA et al., 2015). 

Nos outros tipos específicos são incluídos alguns casos que acometem pequena 

parcela da população, com apresentação clínica variada, incluindo alterações genéticas 

de células betas, repercutindo em dificuldades na produção e regulação de insulina; 

patologias pancreáticas, algumas doenças induzidas por medicamentos, e no grupo estão 

incluídos o diabetes neonatal, mitocondrial, entre outros (BRASIL, 2001). 

Não possuem faixa etária específica para o desenvolvimento da doença, que 

pode ser identificada nos seis primeiros meses de vida, como também na adolescência e 

vida adulta (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Em todos os tipos de DM, os hábitos de vida são fator-chave para o controle dos 

índices glicêmicos, com mudanças comportamentais que exigem tanto do usuário, 

quanto da família um comprometimento e autodisciplina para o sucesso no tratamento. 

Considerando que o plano de tratamento envolve fatores que podem comprometer a 

antiga rotina do individuo e familiares, estão incluídos os hábitos alimentares, o 

comprometimento com a terapia medicamentosa, a capacidade de autoaplicação, se 

necessário associados à prática regular das atividades físicas.  
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3.2 MODELO DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS (MACC) 

 

Existem alguns modelos de atenção às doenças crônicas já difundidos no mundo, 

que norteiam o atendimento dos indivíduos no tratamento e auxiliam na redução dos 

agravos causados por estas doenças que desprendem muitos recursos dos cofres 

públicos.  

No Brasil, ressaltadas as particularidades da população, em seus aspectos 

ambientais, culturais, e também alguns dos princípios já bem definidos pelo SUS, 

pensou-se em um modelo que atendesse as necessidades de sua população. Modelo esse 

desenvolvido por Eugênio Vilaça Mendes, que, a partir de outros modelos já existentes 

e utilizados em todo o mundo, o adaptou para a proposta de usuários brasileiros. 

Tal modelo posto em prática reflete em maior assistência e atenção às doenças 

crônicas, repercutindo em menores chances de possíveis complicações ocasionadas 

pelas doenças, além da redução dos custos com a terapia medicamentosa. 

O SUS ainda não se encontra organizado em seu ideal, e isso faz com que, 

algumas vezes, prevaleça o atendimento no modelo da demanda espontânea, ou seja, 

conforme a necessidade imediata da população, considerando a agudização das doenças. 

Fato esse que, diante do atual perfil epidemiológico existente no país, e em razão 

do crescente número de indivíduos acometidos por doenças e condições crônicas, 

reforça esse tipo de assistência, o que certamente leva à necessidade de outros modelos 

de reorganização em saúde para essas novas demandas (MENDES, 2012). 

A partir de alguns modelos propostos no mundo, já conhecidos e difundidos, 

Mendes (2012) desenvolveu o modelo de atenção às condições crônicas (MACC) para o 

Brasil (Figura1), que representa o novo perfil demográfico e epidemiológico vivenciado 

pela população brasileira, modelo este pautado nos aspectos preventivos, de promoção à 

saúde e de gestão. 
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Figura 1 – Proposta de Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) 

 

Fonte: Mendes, 2011 

O MACC pode ser aplicado em diversos âmbitos sociais, neste caso 

especificamente, foi desenvolvido com enfoque para a APS. Para melhor entendimento 

e interpretação do modelo proposto, este deve ser visualizado a partir das três colunas 

que estão abaixo da base da pirâmide, correspondendo a primeira coluna da esquerda ao 

Modelo da Pirâmide de Riscos (MPR), e onde a coluna central é representada pelo 

Modelo de Atenção Crônica e a última coluna da direita, pelo Modelo da Determinação 

Social da Saúde.  

O MPR tem a possibilidade de estratificar a população e atribuir os riscos de 

modo a propiciar a elaboração de estratégias de intervenção em autocuidado para a 

promoção da saúde, assim como o cuidado profissional, onde, como chave, tem-se a 

estratégia da educação dos usuários (MENDES, 2012). 

Por sua vez, o modelo de atenção crônica, na coluna central, influenciou 

diretamente a construção do MACC através da organização da assistência, atividades 

coletivas e individuais, intervenções, e gestão da condição de saúde e do caso. Já o 

modelo da determinação social de saúde envolve as condições sociais dos indivíduos, as 

quais incluem os aspectos que interferem diretamente na saúde, e tem como alicerce a 

equidade em saúde (MENDES, 2012). 

No Nível 1 do MACC, estão as intervenções, voltadas para ações de promoção 

da saúde com foco principal nos determinantes sociais. A proposta envolve projetos 

intersetoriais que buscam desenvolver os determinantes habitacionais, de emprego e 
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renda, entre outros. No nível 2 do MACC, incluem-se as intervenções preventivas com 

foco nos determinantes de comportamento e hábitos de vida. 

Os níveis 3, 4 e 5 do MACC, diferentemente dos outros dois anteriores, 

envolvem um risco biopsicológico dos indivíduos, com intervenções clínicas, 

relacionadas às características de sexo, idade, hereditariedade, entre outras. 

 

3.3 TEORIA GERAL DE ENFERMAGEM DE OREM 

 

A ação para o autocuidado pode ser definida como a capacidade que o indivíduo 

tem em autogerenciar sua própria condição de saúde. A Teoria Geral de Enfermagem de 

Orem, publicada em sua terceira obra em 1985, traz em suas bases teóricas a teoria do 

autocuidado, déficit de autocuidado e sistemas de enfermagem (OREM, 1991 apud 

GEORGE, 2000). 

 Fazem parte da teoria alguns conceitos centrais e um único periférico. Dentre os 

conceitos centrais tem-se o autocuidado, as ações de autocuidado, a demanda 

terapêutica de autocuidado, o déficit de autocuidado, serviço de enfermagem e sistema 

de enfermagem, e como único conceito periférico os fatores condicionantes básicos. 

(GEORGE, 2000) 

Para melhor compreensão da teoria do autocuidado estão incluídos alguns 

aspectos como o conceito, as ações, os fatores condicionantes básicos, a terapêutica de 

autocuidado. O autocuidado corresponde às práticas realizadas pelo próprio indivíduo 

voltadas à sua condição de saúde e de vida com tentativa de perspectivas benéficas e 

satisfatórias para manutenção da saúde e bem-estar (OREM, 1991 apud GEORGE, 

2000). 

No processo de autocuidado existem alguns fatores determinantes e 

condicionantes básicos que vão influenciar diretamente na capacidade de desenvolver as 

ações de autocuidado, o que inclui a idade, sexo, fatores socioculturais, o estado de 

saúde, o grau de orientação, padrões de vida, fatores ambientais, entre outros (OREM, 

1991 apud GEORGE, 2000). 

Na teoria do autocuidado ainda são incorporadas três exigências: universal, 

desenvolvimento e desvio de saúde. A primeira está associada com manutenção da 

integridade e funcionamento humano, incluindo as atividades de vida de diária; a 

segunda corresponde às habilidades adquiridas durante o processo de desenvolvimento 

para o autocuidado, o que pode incluir habilidades novas; e por último o requisito de 
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desvio de saúde, que ocorre devido a uma condição de doença, ou medidas de correção 

e diagnóstico de doenças ou lesões (OREM, 1991 apud GEORGE, 2000). 

A teoria do déficit do autocuidado ressalta o quanto a enfermagem é importante 

e necessária no auxílio às práticas de autocuidado, atuando quando o indivíduo não 

consegue desempenhar ou não possui habilidades necessárias para o autocuidado de 

maneira efetiva, seja por desconhecimento ou limitação (Figura 2). 

Segundo Orem (1991) apud George (2000), a assistência para o autocuidado 

pode ser desenvolvida pela enfermagem a partir de alguns métodos de ajuda, o que 

inclui o agir ou fazer para o outro, guiar e orientar, propiciar apoio físico e psicológico, 

promover ambiente de apoio para desenvolvimento pessoal e o ensinar. 

 

Figura 2 – Estrutura conceitual da teoria do déficit do autocuidado de Orem para a 

Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEORGE (2000) 

 

Por sua vez, a teoria dos sistemas de enfermagem determina como as 

necessidades para o autocuidado são desenvolvidas pela enfermagem, pelo paciente ou 

ambos. Baseia-se nas atividades que atendem necessidades de autocuidado e na 

capacidade que o usuário tem para desenvolvê-las, de modo que, se o indivíduo não 

conseguir desenvolver a atividade, existirá déficit de autocuidado, necessitando de 

auxílio do enfermeiro para a realização das ações (Figura 3). 

Para preencher os requisitos para o autocuidado do paciente algumas 

classificações foram definidas por Orem (1991), o sistema totalmente compensatório, 

sistema parcialmente compensatório e o de apoio-educação. Devendo-se sempre avaliar 

inicialmente a capacidade do indivíduo para realizar a atividade para o autocuidado, e 
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assim tentar incluir a enfermagem no auxílio ao desenvolvimento das atividades 

necessárias (OREM, 1991 apud GEORGE, 2000). 

 

Figura 3- Sistema básico de enfermagem de Orem (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GEORGE, 2000 

 

Dependendo da necessidade do usuário, pode-se empregar um ou mais dos 

sistemas, o que vai depender das suas necessidades individuais e da sua dependência de 

auxílio do profissional de enfermagem.  

 

3.4 ATENÇÃO AO USUÁRIO COM DIABETES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE 

Sabe-se que é crescente o número de usuários diabéticos, assim como em 

proporção as complicações e sequelas que podem ser desenvolvidas, podendo levar à 

invalidez total ou parcial. 
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Com a finalidade de evitar e controlar os agravos à saúde do Diabético foi 

proposto em 2001 o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao 

Diabetes Mellitus. O documento teve como principal finalidade estabelecer e estreitar o 

vínculo do usuário com as unidades de saúde (BRASIL, 2001). 

O fortalecimento da assistência na APS proporciona melhor qualidade no 

cuidado, com foco em estratégias de prevenção e promoção à saúde com reflexos na 

redução de encaminhamentos a outros serviços especializados que demandam maiores 

custos de saúde (MENDES, 2012). 

A estratégia de atendimento e assistência ao usuário diabético tem o propósito de 

propiciar acompanhamento qualificado, para isso fortalecer o conhecimento do 

profissional a partir de capacitações, assim como promover a reorganização dos serviços 

(BRASIL, 2001). 

Associado ao Plano de reorganização para fortalecer a assistência ao diabético, 

pouco depois foi instituído através da Portaria GM/MS de nº 371, de 4 de março de 

2002, o programa nacional de assistência farmacêutica, que tem como um dos públicos 

prioritários os diabéticos, garantindo de forma contínua à APS alguns fármacos 

específicos de tratamento e controle. 

Desse modo, propicia à equipe de saúde atuar por meio de tratamento específico 

e direcionado a cada necessidade do usuário através da APS, considerando algumas 

condições gerais, como a idade, outras doenças associadas, níveis de glicose no sangue 

e pressão arterial, capacidade neurológica do indivíduo, outras medicações 

concomitantes, dependência química, nível de participação e cooperação do usuário, 

além dos fatores socioeconômicos envolvidos (BRASIL, 2001). 

Oportunizando qualificar a assistência prestada aos usuários com DM, a 

organização da linha de cuidados para o diabetes dispõe do caderno de atenção básica 

de nº 36, divulgado em 2016, e que orienta a operacionalização desse atendimento 

(BRASIL, 2016). Para sua melhor funcionalidade necessita de apoio da gestão 

municipal e estadual para que possa ocorrer adequadamente. O mesmo apresenta o 

seguimento do usuário com DM que busca a APS; inicialmente, através de uma 

consulta, seguida da história da doença problematizada, para que seja possível 

implementar a assistência individualizada ante as necessidades do indivíduo, incluindo 

as ações de promoção, prevenção, reabilitação e paliativas. (BRASIL, 2016) 

Para serem identificados os casos, se faz necessário realizar o rastreamento, a 

fim de identificar inicialmente os fatores de risco para a doença e, assim, encaminhá-los 
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à consulta de rastreamento. É recomendado que a consulta seja realizada pelo 

profissional de enfermagem e, posteriormente, pelo médico, para confirmação de 

diagnóstico.  

No rastreamento são solicitados alguns exames, incluindo o exame de glicemia, 

para avaliar os níveis de glicose no sangue, assim como objetivando avaliar os dados 

antropométricos, fatores de risco, índice de massa corporal e demais condições de 

saúde.  

Após o rastreamento, e a consulta por profissional, posteriormente, deve ser 

avaliada a classificação da DM para ser instituído o plano terapêutico. Para fins de 

diagnóstico, recomenda-se a avaliação dos “quatro Ps”: perda do peso, poliúria, 

polidpsia e polifagia, podendo estar relacionados ou não a outros sintomas menos 

característicos, mas principalmente observar se há quadro de hiperglicemia, que deve 

ser criteriosamente avaliado, pois, por vezes, a depender da situação, pode haver 

dificuldade em diferenciar os tipos. 

Ao se instituir o plano terapêutico, há necessidade das orientações quanto aos 

hábitos e estilo de vida, podendo ser utilizada para o acompanhamento a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE), com a finalidade de acompanhar e estabelecer 

uma educação em saúde para o autocuidado. 

Na consulta de enfermagem é avaliado o histórico, realizado o exame físico, 

para que a partir desses dados iniciais seja possível instituir o diagnóstico para a doença, 

de modo a possibilitar as intervenções e resultados, oportunizando adequado 

planejamento da SAE.  

É importante que a educação em saúde esteja sempre integrada às ações 

realizadas tanto pelo enfermeiro, quanto pela equipe de saúde. Em princípio, deve ser 

iniciada desde a primeira consulta, podendo-se instituir com periodicidade campanhas 

educativas, além de incentivar e promover atividades de lazer individuais e coletivas 

(BRASIL, 2001; BRASIL, 2016). 

O profissional de enfermagem junto à equipe multiprofissional irá instituir o 

tratamento de forma individualizada, atendendo às necessidades do usuário, de forma 

pactuada para que esse se sinta responsável por administrar sua condição de saúde, a 

fim de incentivar a mudança de hábitos de vida concomitante ou não ao tratamento 

farmacológico. 

As mudanças que se esperam quanto ao estilo de vida precisam ser incentivadas 

por toda a equipe durante todo o acompanhamento do usuário, pois possuem riscos 



35 
 

mínimos e auxiliam na manutenção dos níveis ideais de glicose, assim como podem 

trazer benefícios quanto à redução das dosagens farmacológicas, interferindo 

diretamente na redução de outros fatores de risco, complicações e agravamento da 

doença (BRASIL, 2016). 

 

3.5 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE USUÁRIOS DIABÉTICOS À LUZ DA 

TEORIA DE ENFERMAGEM DE OREM 

Na presente seção apresentam-se sucintamente os resultados provenientes de 

uma revisão integrativa antecedente à realização da dissertação, que buscou responder a 

pergunta norteadora: Qual a contribuição da Teoria Geral de Enfermagem do 

autocuidado, na produção científica sobre o atendimento de usuários com DM? 

Elaborou-se um protocolo para a revisão integrativa e a coleta dos artigos foi 

realizada nas bases de dados: Biblioteca Científica Eletrônica On-line (SCIELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), National Library of Medicine 

and Nattional Institutes of Health (PUBMED) e Web of Science. Utilizaram-se os 

descritores: Diabetes Mellitus, Teoria de Enfermagem  e Autocuidado. Estes foram 

agrupados de forma não controlada e utilizando operador booliano “AND”. Durante o 

levantamento das publicações foram utilizados descritores não controlados do 

vocabulário MESH – “Diabetes Mellitus” AND “Nursing Theory” AND “SelfCare”.  

Após a inserção das expressões de busca nas bases de dados, consideraram-se 

limites de busca: publicações disponíveis na íntegra nas bases de dados supracitadas, e 

que respondessem à questão norteadora, nos idiomas Português, Inglês e Espanhol, a 

fim de apresentar estudos dos últimos dez anos sobre a temática, ou seja, no período 

entre 2006 e 2016. Foram excluídos os artigos com publicações em mais de uma base, 

aqueles em formato de resumo, cartas ao editor, relatos de experiência e os estudos que 

não abordaram temática relevante ao alcance do objetivo da revisão. 

Para a seleção dos estudos, contou-se com dois pesquisadores, que, de forma 

independente e com base no protocolo de pesquisa, a partir da análise dos títulos e 

resumos das publicações, realizaram o mesmo procedimento. Posteriormente, houve 

consenso dos artigos que seriam lidos na íntegra dentre os estudos selecionados 

previamente. 
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Figura 4 – Diagrama das etapas metodológicas da revisão integrativa. Natal/RN, 2016 

Artigos identificados na busca inicial (n=296) 

 

 
 
 

Resultado do cruzamento 
 

“Diabetes Mellitus AND Teoria de Enfermagem AND Autocuidado” 

 

SCIELO (n=0) 

 

LILACS (n=1) 

 Fuga da temática (n=0) 

 

Resultado do cruzamento 
 

“Diabetes Mellitus AND Nursing Theory AND Self Care” 

 

CINAHL (n=209) 

Indisponíveis na íntegra (n=10) 

Fuga da temática (n=178) 

 

PUBMED (n=62) 

Indisponíveis na íntegra (n=46) 

Fuga da temática (n=8) 

 

WEB OF SCIENCE (n=24) 

Indisponíveis na íntegra (n=18) 

Fuga da temática (n=2) 

Artigos pré-selecionados (n=29) 

Artigos selecionados (n=07) 
Fonte: Revisão integrativa 2016. 

 

Chegou-se a uma amostra total de sete manuscritos apresentados a seguir. 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Caracterização dos artigos sobre o uso da Teoria Geral de Enfermagem de 

Orem, no autocuidado de usuários diabéticos. Natal/RN, Brasil, 2016. 

Autor(es) 

Periódico/ 

Ano/País 

Título Objetivos Principais resultados 

Landim CAP, 

Milomens KMP, 

Diógenes MAR 

Revista Gaúcha 

de Enfermagem. 

2008, Brasil. 

Déficits de autocuidado em clientes com 

Diabetes Mellitus gestacional: uma 

contribuição para a enfermagem 

Identificar aspectos que 

caracterizam os déficits de 

autocuidado das gestantes 

diabéticas e propor 

subsídios para o apoio 

educativo com essas 

gestantes. 

Encontraram-se déficits de 

autocuidado relacionados à 

dieta, atividade física, sono 

e repouso e interação 

social. 

SürücüHÁ, Use of Orem’s Self-Care Deficit Nursing Indicar o uso do O uso da teoria do déficit 

Artigos excluídos na busca inicial 
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KızılcıS 

Self-Care, 

Dependent-Care 

& Nursing. 

2012, Turquia 

Theory in the Self-Management Education of 

Patients with Type 2: A Case Study 

autocuidado de Orem e 

teoria do déficit de 

autocuidado de 

enfermagem na autogestão 

da diabetes e educação dos 

pacientes com diabetes 

tipo II. 

de autocuidado de Orem, 

na educação para 

autogestão do diabetes, 

serviu como um guia na 

identificação, 

planejamento e 

implementação. A 

aplicação da teoria 

permitiu maior 

envolvimento do indivíduo 

no gerenciamento do seu 

autocuidado, 

proporcionando mudanças 

positivas à saúde. 

 

Kumar CP 

International 

Journal of 

Nursing 

Terminologies 

and 

Classifications. 

2007, EUA. 

Application of Orem’s Self-Care Deficit 

Theory and Standardized Nursing Languages 

in a Case Study of a Woman With Diabetes 

Ilustrar o processo de 

prática de enfermagem 

baseada em teoria, 

apresentando um estudo de 

caso sobre a avaliação de 

um enfermeiro clínico e 

atendimento de uma 

mulher com diabetes tipo 

2. 

Os cuidados de 

enfermagem baseados na 

teoria de Orem padronizam 

as ações de enfermagem e 

reforçam a capacidade do 

cliente de autogerenciar a  

diabetes. 

Milhomem ACM 

et al.  

Revista 

Eletrônica de 

Enfermagem. 

2008, Brasil 

Diagnósticos de enfermagem identificados em 

pessoas com diabetes tipo 2 mediante 

abordagem baseada no Modelo de Orem 

Descrever alguns fatores 

condicionantes básicos do 

autocuidado e analisar os 

diagnósticos de 

enfermagem da North 

American Nursing 

diagnosis 

association identificados 

em pessoas com diabetes 

tipo 2, mediante 

abordagem baseada na 

teoria de Orem. 

Os fatores condicionantes 

básicos do autocuidado 

neste grupo foram: idade 

entre 46 e 71 anos, sexo 

feminino, casado, ensino 

médio completo, 

aposentado,  

todos com antecedentes 

familiares de diabetes. 

Diagnósticos de 

enfermagem: controle 

ineficaz do regime 

terapêutico; risco para 

perfusão tissular cardíaca, 

renal, periférica e/ou 

cerebral ineficaz; 

percepção sensorial 

perturbada; conhecimento 

deficiente sobre 

alimentação,  

cuidado com as 

extremidades, 

complicações da doença e 

prática de exercícios 

físicos;  disposição para 

conhecimento aumentado  

sobre diabetes mellitus 

tipo 2 e do regime  

terapêutico; risco de 

infecção; risco de lesão; 

risco para quedas e  risco 

de integridade da pele 

prejudicada. 

Dalton J, Garvey 

J, Samia LW 

Home Health 

Evaluation of a Diabetes Disease Management 

Home Care Program 

Avaliar os resultados da 

gestão da doença diabetes 

experimental e tradicional 

Não houve diferenças 

estatisticamente 

significantes nos 
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Care 

Management & 

Practice. 

2006,EUA. 

fornecida por uma agência 

de atendimento domiciliar 

de saúde geral. 

resultados que foram 

encontrados. Um achado 

clinicamente significativo 

foi que aproximadamente 

50% dos pacientes de cada 

grupo recebeu alta com 

níveis de glicose que não 

atendiam aos critérios da 

American Diabetes 

Association. 

Compean-Ortiz 

LG et al. 

Aquichán. 

2013, México. 

 

Educación, actividad física y obesidade en 

adultos con diabetes tipo 2 desde la 

perspectiva del autocuidado de Orem 

Descrever a relação da 

atividade física em adultos 

com diabetes tipo 2. 

Determinar a relação da 

educação/compreensão em 

diabete com a atividade 

física/exercício, e 

estabelecer diferenças de 

atividade física/exercício e 

obesidade/excesso de peso 

de acordo com variáveis 

sociodemográficas. 

A média dos passos por 

dia mostrou relação 

inversa com o IMC (rs = - 

0,282, p <0,01) e CC (rs 

= - 0,300, p <0,01). A 

melhora do diabetes teve 

uma relação positiva com 

o exercício 

rs= 0,179, p = 0,04). As 

mulheres apresentaram o 

maior percentual de 

gordura corporal (p <0,05). 

Teixeira CRS, 

Zanetti ML, 

Pereira MCA 

Acta paul. 

enferm. 2009, 

Brasil. 

 

Perfil de diagnósticos de enfermagem em 

pessoas com diabetes segundo modelo 

conceitual de Orem 

Identificar os diagnósticos 

de enfermagem em pessoas 

com diabetes mellitus, 

segundo o modelo 

conceitual de Orem. 

Dos 37 diagnósticos de 

enfermagem, três 

apresentaram frequência 

superior a 50%: controle 

ineficaz do regime 

terapêutico (67%), 

conhecimento deficiente 

(51%) e integridade da 

pele prejudicada (51%). 

Dezoito diagnósticos de 

enfermagem estavam 

relacionados aos requisitos 

para o autocuidado 

universal, preconizado por 

Orem. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Conforme resultados de alguns desses estudos analisados, identificaram-se 

algumas competências para as ações de autocuidado do usuário com diabetes, que 

envolvem as ações de controle de glicemia, pressão arterial e de colesterol. Nesse 

âmbito, há fatores que podem interferir na prática das ações de autocuidado, tais como 

idade, sexo, nível de instrução, estado de saúde, fatores socioculturais, composição 

familiar, padrão de vida e fatores ambientais, portanto, devem ser cuidadosamente 

considerados (DALTON, GARVEY e SAMIA, 2006). 

Ao se relacionar a problemática do usuário diabético, seu quadro da doença e os 

fatores externos envolvidos, com a identificação de diagnósticos a partir da teoria de 

Orem, observa-se ser possível fortalecer e direcionar o planejamento adequado da 
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enfermagem e equipe de saúde, considerando os condicionantes básicos para o 

autocuidado (MILHOMEM et al., 2008). 

Corroborando com o autor citado, outros resultados apontaram que, a partir da 

Teoria Geral de Enfermagem de Orem, é possível elencar diagnósticos e conhecer a 

demanda terapêutica dos pacientes, possibilitando focalizar as habilidades de 

autocuidado a serem desenvolvidas, assim como propiciar o conhecimento necessário 

para a gestão da Diabetes Mellitus (TEIXEIRA, ZANETE e PEREIRA, 2009; 

KUMAR, 2007). 

Quando se trata da diabetes em gestante, observou-se que os déficits de 

autocuidado são mais relacionados à dieta, à atividade física, ao sono e repouso e à 

interação social, ocasionando prejuízo à saúde de forma ampliada. Tais situações 

facilitam à equipe de saúde agir de forma eficaz no apoio à gestante, considerando e 

incorporando a família nas atividades que englobam a sua condição de saúde, além da 

redução das possíveis complicações ocasionadas pela doença a partir do autocuidado 

direcionado, contínuo e eficiente (LANDIM, MILOMENS e DIÓGENES, 2008). 

Outro resultado reforça a importância do autocuidado a partir da teoria de Orem 

para nortear a identificação, planejamento e implementação das ações para os 

indivíduos com diabetes, propiciando maior envolvimento na autogestão de sua 

condição de saúde, com reflexo em resultados positivos (SÜRÜCÜ e KIZILCI, 2012). 

É importante frisar que as ações para o autocuidado reforçam a importância dos 

profissionais de saúde para as ações educativas, considerando o quadro da doença e os 

fatores envolvidos, de forma a incluir as dificuldades individuais para melhor adaptar as 

ações de autocuidado (LANDIM, MILOMENS e DIÓGENES, 2008; COMPEAN-

ORTIZ et al., 2013). 

Nessa perspectiva, as ações educativas fortalecem o conhecimento sobre a 

doença, propiciando ao indivíduo a autonomia para as ações de autocuidado, associado 

às mudanças de comportamento e à prevenção das complicações (TEIXEIRA, ZANETE 

e PEREIRA, 2009). 

Entende-se, assim, que os profissionais de saúde devem formar parcerias com os 

indivíduos diabéticos para, em conjunto, pactuarem as possibilidades de ações de 

autocuidado que atendam às especificidades de cada caso, além de reforçar a capacidade 

de compreensão das ações, para que o autocuidado esteja presente em todo o curso de 

vida (KUMAR, 2007; COMPEAN-ORTIZ et al., 2013). 
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A partir da produção científica encontrada, verificou-se que os estudos focalizam 

a Teoria Geral de Enfermagem de Orem (autocuidado) como estratégia para fortalecer a 

relação entre o profissional de saúde e o usuário com diabetes, a fim de propiciar ao 

indivíduo a condição de realização das ações de autocuidado e o consequente 

gerenciamento da sua saúde. 

Além disso, devem ser incluídas ações educativas em todo o processo de atenção 

ao diabético, visto que, algumas vezes, podem ocorrer interrupções nesse 

acompanhamento, exigindo uma rotina com disciplina do indivíduo para que seja 

possível o estabelecimento do plano de cuidados. 

Os resultados desta revisão, sobre o uso da Teoria Geral de Enfermagem de 

Dorothea Orem, ressaltam que a mesma oferece para a enfermagem uma base teórica 

para guiar as ações, considerando o cuidado e/ou o autocuidado, focos centrais das 

orientações a serem oferecidas aos usuários com diabetes na APS (LANDIM, 

MILOMENS e DIÓGENES, 2008). 

 

4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O estudo é do tipo descritivo, exploratório, transversal, com abordagem 

quantitativa, realizado em Unidades Básicas de Saúde da Família (usam o modelo da 

Estratégia Saúde da Família), dos Distritos Norte 1, Norte 2 e Distrito Sul do Município 

de Natal/RN, a fim de identificar as ações de autocuidado realizadas por usuários 

diabéticos no âmbito da atenção primária à saúde. 

Uma pesquisa do tipo descritiva, exploratória é utilizada a fim de realizar um 

estudo do principal objetivo da pesquisa, o que possibilita aproximação ao que está 

sendo investigado, de modo que a pesquisa seja realizada com precisão (MARCONI E 

LAKATOS, 2010). 

Na pesquisa de abordagem quantitativa os dados são analisados 

quantitativamente através de métodos estatísticos, garantindo ao pesquisador maior 

segurança na interpretação dos resultados, prevenindo distorções por parte do 

pesquisador (RICHARDSON et al., 2009) 
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4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no Município de Natal, capital do Estado do Rio Grande 

do Norte, cuja população atual do último Censo do IBGE 2010 é de aproximadamente 

803.739 habitantes, distribuída em 36 bairros. (Figura 5) 

Conforme Lei Ordinária 3.878/89, Natal possui quatro regiões administrativas 

com cinco distritos sanitários, que correspondem à área territorial de abrangência da sua 

região administrativa em saúde, e incluem os Distritos: Norte, dividido em Norte 1 e 

Norte 2; Distrito Leste, Distrito Oeste e Distrito Sul. (NATAL, 2016; IBGE, 2010).  

(Figura 5) 

Considerando todos esses Distritos sanitários do Município de Natal, tem-se um 

quantitativo de 54 Unidades de Saúde, e 13 delas são do tipo Unidades Básicas de 

Saúde, sem atuação no modelo da Estratégia Saúde da família (ESF). E outras 41 

Unidades Básicas de Saúde da Família, com atuação no modelo da ESF, e, desse total, 

cinco são Unidades Básicas Ampliadas (UBA) (NATAL, 2014). 

 

Figura 5 – Distritos sanitários do Município do Natal/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Departamento de Atenção Básica, SMS/Natal/RN, 2014. 
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Na UBA, realiza-se o atendimento à população por demanda programada ou 

não, incluindo as especialidades básicas, assim como também pode-se ofertar a 

assistência odontológica e de outros profissionais, e em sua estrutura possui 

unidades de observação. A assistência médica prestada nesse serviço deve atuar de 

modo permanente, por clinico geral ou médico especialista, e ainda pode dispor de 

atendimento de urgência e emergência (NATAL, 2014). 

A pesquisa foi realizada nos Distritos: Norte 1, Norte 2 e Distrito Sul, 

incluindo apenas as Unidades Básicas que utilizam o modelo da Estratégia Saúde da 

Família. O Distrito Norte 1 possui o total de 10 Unidades de Saúde da Família, com 

ESF, e uma delas é UBA com ESF. Por sua vez, no Distrito Norte 2, oito Unidades 

de Saúde da Família possuem ESF e duas delas são UBA com ESF. E, no Distrito 

Sul, das nove Unidades de Saúde, apenas uma delas possui ESF, e outra é uma UBA 

com ESF.  

O fato de optar somente pelas Unidades de Saúde da Família foi por julgá-las 

com mais responsabilidades na prestação da assistência em um território delimitado, 

terem maior capacidade de controle de informações da situação de saúde local, bem 

como da população em sua área adscrita, e contarem com uma equipe 

multiprofissional envolvida nessas ações.  

A escolha dos locais para realização do estudo, nos Distritos Norte e Sul, foi em 

função de que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tais Distritos são os 

que, atualmente, possuem a maior população descoberta pelas Unidades de Saúde com 

uso do modelo assistencial da ESF. 

O Distrito Norte apresenta uma área total de 5.888,50 hectares, uma população 

total estimada, em 2013, de 327.086 mil habitantes, e possui também como 

característica alterações em seus limites tradicionais, considerando o crescimento de 

favelas nessa região administrativa. Tem cobertura das unidades com ESF para 227.700 

mil pessoas, e é o primeiro distrito de Natal com a maior população descoberta pela 

ESF, totalizando 99.386 mil habitantes descobertos. 

Por sua vez, o Distrito Sul apresenta área total de 4.570,11 hectares e, diferente 

do Norte, possui bairros com a maior rede de infraestrutura planejada, com um número 

insignificante de crescimento de favelas, uma população estimada, em 2013, de 175.462 

mil habitantes. Destes, 20.700 possuem cobertura da ESF, sendo o segundo distrito de 

Natal com a maior população descoberta pelo modelo assistencial da ESF, totalizando 
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154.762 habitantes. (NATAL, 2014; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

NATAL, 2014).  

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO  

 

O público-alvo deste estudo foram os usuários adultos e idosos acometidos pela 

diabetes mellitus atendidos pelas Unidades de Saúde da Família com ESF dos Distritos 

Norte 1, Norte 2 e Sul do Município de Natal/RN.   

Quantificar a população total atendida pela ESF nos distritos pesquisados foi 

possível a partir de dados divulgados em 2014 pela prefeitura da cidade de Natal, a 

partir de informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e 

Sistema de Informação da Atenção básica (SIAB), 2014.  

 

Quadro 2 – Cobertura da Estratégia Saúde da Família no Município de Natal, Distritos, 

Norte1, Norte 2 e Sul. Natal/RN. 2014 

Distrito Sanitário População Total com 

cobertura ESF 

População sem 

cobertura ESF 

Norte 1 113.850 habitantes 33.430 habitantes 

Norte 2 113.850 habitantes 65.956 habitantes 

Sul 20.700 habitantes 154.762 habitantes 

Norte 1 + Norte 2 227.700 habitantes 99.386 habitantes 

Distrito Norte (1 e 2) + 

Distrito Sul 

248.400 habitantes 254.148 habitantes 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/CNES/SIAB, 2014. 

 

Para o cálculo da amostra, utilizou-se como proporção amostral a prevalência de 

diabéticos encontrada na pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 

Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), no ano de 2016, cujos resultados 

são os mais recentemente divulgados. 

Assim como o ano de referência, onde a prevalência no Município de Natal foi de 

10,1% de diabéticos entre a população de adultos com 18 anos ou mais de idade 

(BRASIL, 2016). Com isso, aplicando-se a proporção de 10,1% na população total dos 
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distritos Norte e Sul com ESF, que é de 248.400 mil habitantes, o número de diabéticos 

foi estimado em 25.089 mil. 

A partir da aplicação de uma amostra aleatória estratificada, com intervalo de 

confiança de 95%, com margem de erro de 5%, conforme operação estatística abaixo 

apresentada obteve-se uma amostra final de 379 usuários diabéticos a serem 

pesquisados nos distritos propostos, apresentando a respectiva distribuição nos estratos 

Norte I, Norte II e Sul: 174, 174 e 31. Após a coleta dos dados foi possível obter uma 

amostra final de 387 diabéticos. 
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A partir do quantitativo encontrado, o presente estudo foi distribuído nos estratos 

pesquisados: 11 Unidades com ESF do Distrito Norte 1, mais 10 Unidades com ESF do 

Distrito Norte 2, e duas Unidades Básicas de Saúde com ESF no Distrito Sul. 

 Os critérios de inclusão estabelecidos para os usuários participarem da amostra 

foram: adultos de ambos os sexos, com 18 anos e mais, com diagnóstico formalizado de 

diabetes mellitus, e que já faziam uso de algum método de tratamento, farmacológico ou 

não, residentes e cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde da Família, dos 

respectivos Distritos de escolha, assim como apresentarem-se em condições físicas e 

psicológicas para responderem a um formulário. Os critérios de exclusão retratam 

pessoas com diagnóstico de Diabetes menores de 18 anos de idade, os usuários adultos 

que, mesmo de posse do diagnóstico de Diabetes, não conseguissem responder o 

questionário por não possuírem condições psicológicas ou físicas, e os indivíduos que 

possuíssem outros agravos que não fossem a diabetes. 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

No estudo aplicaram-se dois instrumentos. Um foi aplicado junto ao diretor ou 

administrador da unidade de saúde pesquisada, a fim de descrever alguns aspectos das 

unidades de saúde, com questões fechadas sobre a caracterização, organização das 

equipes e atividades realizadas para com o usuário diabético (APÊNDICE A). 

O segundo instrumento, dividido em duas partes, foi aplicado com o usuário 

diabético. A primeira parte do instrumento corresponde às variáveis socioeconômicas 

dos participantes, contendo questões fechadas (APÊNDICE B), e a segunda parte, o 

Questionário de Atividades de Autocuidado para o Diabetes (QAD) (ANEXO A).  

O QAD foi traduzido e adaptado transculturalmente para o Brasil, a partir do 

Summary of Diabetes Self-Care Activities Questionnaire (SDSCA), utilizado 

amplamente em pesquisas para avaliar a aderência às atividades de autocuidado do 

usuário com diabetes (MICHELS et al., 2010). 

Compõe-se de seis dimensões e 15 itens de avaliação do autocuidado com o 

diabetes, nos quais estão incluídos as respectivas dimensões e itens: -(1)“Alimentação 

geral” (com dois itens), -(2) “Alimentação específica” (três itens), - (3)“Atividade 

física” (dois itens), -(4) “Monitorização da glicemia” (dois itens), -(5) “Cuidado com os 

pés” (três itens) e  -(6)“Uso da medicação” (três itens, utilizados de acordo com o 
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esquema medicamentoso), associados a mais três itens que avaliam especificamente o 

tabagismo (MICHELS et al., 2010). 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

O projeto inicialmente foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde de Natal 

para apreciação da Carta de Anuência contendo informações sobre o estudo e os 

objetivos, solicitando permissão para o desenvolvimento do estudo, nos respectivos 

Distritos Sanitários e Unidades de Saúde da Família (APÊNDICE C). 

Em seguida, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com início da coleta de dados 

após a análise com parecer favorável, sobre o CAAE: 76782417.3.0000.5537. (ANEXO 

B). 

Os dados foram coletados nos dois Distritos Sanitários selecionados, o Distrito 

Norte (1 e 2) e o Distrito Sul, junto aos usuários com diagnóstico de diabetes a partir 

dos 18 anos de idade que se enquadraram nos critérios de inclusão estabelecidos no 

projeto, por cinco colaboradores previamente treinados para este fim. A coleta ocorreu 

dos meses de outubro de 2017 a abril de 2018. 

A coleta de dados, realizada nas Unidades Básicas de Saúde da Família citadas, 

com ESF, ocorreu em qualquer dia da semana, no horário de seu funcionamento normal, 

e nos turnos da manhã e tarde. Os diabéticos em atendimento na Unidade, e em 

domicílio, foram convidados presencialmente a participar da pesquisa, em contato 

pessoal e através de explicações a respeito do estudo, seus objetivos, bem como os 

riscos e benefícios.  

Após um diálogo inicial, diante das dúvidas surgidas e respondidas, apresentava-

se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em duas vias, devendo uma 

ficar uma com o responsável pela pesquisa e a outra, com o participante. Após a 

confirmação de participação, solicitava-se a assinatura do participante. O documento 

consta do APÊNDICE D. 

Durante os questionamentos, a perda de privacidade foi minimizada com ações 

que preservaram ao máximo o usuário, respeitando seus limites, sendo preocupação dos 

pesquisadores aplicar os instrumentos em local reservado e adequado para esta 

atividade. 
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4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O banco de dados foi construído em formato EXCEL, versão 2017. Em seguida 

os dados foram tratados a partir da estatística descritiva, com cálculo das frequências 

relativas e absolutas, mínimo, máximo, quantis, média e desvio padrão das variáveis. 

Através do teste Shapiro Willk, foi verificada a suposição de normalidade dos dados, 

para um nível de significância de 5%. Tem-se evidências de que os dados não possuem 

distribuição normal, entretanto, os dados em estudo são provenientes de uma amostra 

suficientemente grande, onde, com base no teorema do limite central, assume-se que o 

pressuposto de normalidade não tem interferência na análise dos resultados. 

Desse modo, foi também aplicado o teste t do Student na comparação das ações 

do autocuidado entre os dois distritos, para verificação da existência, ou não, da 

diferença significativa entre as médias apresentadas. Para a construção das tabelas 

descritivas e aplicação de testes estatísticos utilizou-se o software SPSS, versão 20.0. 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Após recebimento da Carta de Anuência da Secretaria Municipal Saúde de Natal 

(APÊNDICE C), submeteu-se o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UFRN no mês de setembro de 2017. A coleta foi iniciada após a aprovação com parecer 

favorável, conforme exigências estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, respeitando a dignidade e proteção aos participantes da pesquisa, 

por meio do CAEE: 76782417.3.0000.5537 (ANEXO B). 

Conforme as exigências da citada Resolução, todas as informações obtidas 

foram passadas aos participantes que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa.  

Após a confirmação da participação, esclareceu-se sobre o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE para o diabético pesquisado (APÊNDICE D), assim como 

ao diretor ou administrador que participou da pesquisa (APÊNDICE E). Foram 

esclarecidos a natureza da pesquisa, os objetivos, métodos, benefícios previstos, 

potenciais riscos, assegurando a vontade de participar ou não do estudo.  

Em seguida ao aceite para participar da pesquisa, solicitou-se a assinatura do 

participante no TCLE, garantindo a manutenção do sigilo e da privacidade dos 

pesquisados. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS  

Para propiciar a leitura na apresentação e análise dos resultados, os resultados 

foram organizados em subitens, de modo sequencial, segundo a ordem de aplicação dos 

instrumentos utilizados.  

Assim, o primeiro formulário aplicado se relaciona às características das 

Unidades de Saúde onde usuários diabéticos eram atendidos. O segundo, por sua vez, 

refere-se à caracterização sociodemográfica, econômica e de condições de moradia dos 

usuários pesquisados; na sequência, o perfil geral dos pacientes relacionado à doença e 

ao autocuidado; a identificação das ações de autocuidado realizadas pelos pesquisados, 

finalizando com o subitem que diz respeito à comparação das ações de autocuidado 

realizadas entre os distritos pesquisados, dos usuários atendidos e cadastrados nas 

Unidades de Saúde da Família com modelo da ESF, no Município de Natal/RN. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA DOS DISTRITOS NORTE E SUL 

 

A partir da aplicação do instrumento de caracterização das 23 unidades 

pesquisadas, de ambos os distritos, identificou-se por meio da pesquisa que, quanto ao 

cargo exercido pelos respondentes responsáveis pela ESF, 52,17% eram diretores e 

47,83%, administradores. Dentre as unidades pesquisadas, 78,26% possuíam equipes de 

saúde incompletas, onde o número médio de equipes por unidade era de 3,09 

(DP=1,08). Quanto à realização de atividades de grupo para os diabéticos, 69,57% das 

unidades realizavam atividades, onde a metade dos responsáveis pelas atividades eram 

os enfermeiros.  

Tratando-se das principais ações realizadas pelos profissionais junto aos usuários 

diabéticos, as de educação em saúde e rodas de conversas atingiam maior percentual 

(69,57%). Quanto ao espaço físico disponível para realização das reuniões, 56,52% das 

unidades possuíam locais disponíveis na própria unidade, e outros 70,00% procuravam 

utilizar os espaços da comunidade. (Tabela 1) 

Todas as unidades informaram que faziam orientação e distribuição do 

medicamento para usuários com o diabetes. 
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Tabela 1 – Caracterização das unidades de saúde dos Distritos Norte 1 e 2 e Distrito 

Sul. Natal/RN, 2018 

Caracterização 
Frequência 

absoluta 
% 

Cargo exercido 
Diretor 12 52,17 

Administrador 11 47,83 

Setor 
Norte 21 91,30 

Sul 2 8,70 

Classificações das Equipes de 

Saúde da Família (ESF) 

Incompleta 18 78,26 

Completa 5 21,74 

Afirmação se existe atividade 

de grupo para usuário com 

diabetes 

Sim 16 69,57 

Não 7 30,43 

Profissional que coordena 

atividades de grupo para 

usuário com diabetes 

Enfermeiro 8 50,00 

Cuidado compartilhado 4 25,00 
Agente Comunitário de Saúde 2 12,50 

Assistente Social 1 6,25 

Educador Físico 1 6,25 

Ações realizadas durante 

atividade junto aos usuários 

com diabetes 

Educação em saúde 16 69,57 

Rodas de conversas 16 69,57 

Orientação do tratamento 15 65,22 

Orientação de práticas de atividades 

físicas 
14 60,87 

Atualização do cadastro 9 39,13 

Existe espaço físico disponível 

para reunião do grupo na 

unidade 

Sim 13 56,52 

Não 10 43,48 

Local fora da unidade em que 

fazem reunião com usuários 

diabéticos 

Outros espaços da comunidade 7 70,00 

Salão da igreja 2 20,00 

Conselho Comunitário 1 10,00 

 Total 23 100,00 
Fonte: Pesquisa 2018 

 

5.3 DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, 

ECONÔMICAS E DE CONDIÇÕES DE MORADIA DOS USUÁRIOS 

 

Os resultados a seguir apresentam as características sociodemográficas, 

econômicas e de condições de moradia de 387 diabéticos participantes da amostra.  

Quanto à localização dos distritos pesquisados, na maioria os entrevistados eram 

usuários residentes em áreas da ESF dos distritos Norte (91,73%). Dentre os 

pesquisados. o maior número era do sexo feminino (71,06%), com etnia parda 

(42,64%), estado civil casado (49,87%). Quanto à faixa etária dos usuários, o valor 

mínimo da idade foi de 21 anos e o máximo, de 94 anos, com mediana de 61 anos, 
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média de 60,75 e desvio padrão de 11,89, além disso, 53,23% possuíam idade acima de 

60 anos (Tabela 2). 

Os resultados mostram que o maior número de participantes do estudo possuía 

casa própria (81,14%), tinha filhos (94,32%) e residia com eles (66,85%). 

Tratando-se da ocupação, o maior número era de aposentados (37,21%), com 

renda familiar que variava de um a três salários mínimos (49,87%). 

 

Tabela 2 – Características sociodemográficas, econômicas e de condições de moradia 

dos usuários com Diabetes dos Distritos Norte 1 e 2 e Distrito Sul. Natal/RN, 2018 

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Região em estudo 
Norte 355 91,73 

Sul 32 8,27 

Sexo 
Feminino 275 71,06 

Masculino 112 28,94 

Faixa etária 
Até 60 anos 181 46,77 

Acima de 60 anos 206 53,23 

Etnia 

Pardo 165 42,64 

Branco 127 32,82 

Negro 43 11,11 

Amarelo 7 1,80 

Outras respostas 45 11,63 

Estado Civil 

Casado 193 49,87 

Viúvo 69 17,83 

Solteiro 64 16,54 

Divorciado 35 9,04 

Mora com companheiro 25 6,46 

Outras respostas 1 0,26 

Tipo de moradia 

Própria 314 81,14 

Alugada 58 14,99 

Cedida 15 3,87 

Possui filho 
Sim 365 94,32 

Não 22 5,68 

Reside com filho 
Sim 244 66,85 

Não 121 33,15 

Reside sozinho 
Não 353 91,21 

Sim 34 8,79 

Tipo de remuneração 

Aposentado 144 37,21 

Trabalho remunerado 77 19,90 

Autônomo 38 9,82 

Benefício 31 8,01 

Não remunerado 97 25,06 

Renda familiar mensal 

Até 1 salário mínimo 173 44,70 

Acima de 1 e até 3 salários 

mínimos 
193 49,87 

Acima de 3 salários mínimos 21 5,43 

 Total 387 100,00 

Fonte: Pesquisa 2018 
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5.4 CARACTERÍSTICAS DO PERFIL GERAL DOS USUÁRIOS RELACIONADO À 

DOENÇA E CONHECIMENTO SOBRE O AUTOCUIDADO 

 

Quanto ao tempo de diagnóstico, o maior quantitativo da amostra sabia possuir a 

doença havia mais de cinco anos (53,75%) e realizava o acompanhamento apenas na 

ESF (79,07%). 

Tratando-se do comparecimento e frequência em reuniões voltadas para o 

diabetes, o maior quantitativo não frequentava reuniões (90,44%), pelo principal motivo 

de afirmarem não ter reuniões (32,29%), seguido de não saber sobre a existência das 

reuniões nas unidades (30,00%). 

Sobre o autocuidado, a maior parte dos entrevistados afirmou saber o que é 

(50,13%), e definiram o autocuidado como cuidar da própria saúde (91,24%), além de 

afirmarem sobre a realização de ações para o autocuidado (68,22%). (Tabela 3) 

 

Tabela 3 – Perfil geral dos usuários relacionado à doença e conhecimento sobre o 

autocuidado. Natal/RN, 2018 

Perfil do entrevistado Frequência absoluta % 

Tempo de diagnóstico 

Até 1 ano 34 8,79 

1 - 5 anos 145 37,47 

Acima de 5 anos 208 53,75 

Realiza acompanhamento 

apenas na ESF 

Sim 306 79,07 

Não 81 20,93 

Afirmação de procurar a ESF 

apenas para buscar 

medicamentos 

Sim 297 76,74 

Não 90 23,26 

Afirmação se frequenta 

alguma reunião sobre apoio ao 

diabético 

Não 350 90,44 

Sim 37 9,56 

Principal motivo de não 

frequentar reuniões sobre 

apoio ao diabético 

Não tem reuniões 113 32,29 

Não sabe de reuniões 105 30,00 

Sem tempo 46 13,14 

Mobilidade reduzida 4 1,14 

Não respondeu 82 23,43 

Afirmação sobre 

conhecimento de autocuidado 

Sim 194 50,13 

Não 193 49,87 

Principais definições sobre 

autocuidado 

Cuidar da própria saúde 177 91,24 

Cuidar da doença 8 4,12 

Cuidar da alimentação 6 3,09 

Tomar corretamente o 

medicamento 
3 1,55 

Realiza ações de autocuidado 

com o diabetes 

Sim 264 68,22 

Não 123 31,78 

 Total 387 100,00 

Fonte: Pesquisa 2018 
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5.5 ITENS AVALIADOS PELO QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES DE 

AUTOCUIDADO PARA O DIABETES (QAD) 

 

Após a aplicação do instrumento, os resultados mostram que os itens 

relacionados ao uso de medicamentos (primeiro e segundo lugar no ranking) tiveram 

maior número de dias de ações executadas associadas a essa atividade. Enquanto que as 

ações relacionadas à atividade física e ao controle de dieta e glicemia (13º, 14º e 15º 

lugares no ranking) tiveram menor número de dias destinados para tais ações. A Tabela 

4 demonstra a média, o desvio padrão e a dimensão de cada uma das atividades de 

autocuidado realizadas de forma decrescente, através do ranking dos itens avaliados. 

 

Tabela 4 – Ranking dos itens avaliados pelo Questionário de Atividades de 

Autocuidado para o Diabetes (QAD). Natal/RN, 2018 

Item Descrição Média DP Ranking Dimensão 

13 
Tomar seus medicamentos do diabetes conforme 

recomendado 
6,39 1,84 1 Medicação 

15 Tomar o número indicado de comprimidos do diabetes 6,30 1,98 2 Medicação 

14 Tomar injeções de insulina conforme recomendado 5,43 2,79 3 Medicação 

12 
Secar os espaços entre os dedos dos pés depois de lavá-

los 
5,18 2,91 4 

Cuidado dos 

pés 

3 Ingerir cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais 5,10 2,27 5 Dieta 

10 Examinar os seus pés 5,08 2,84 6 
Cuidado dos 

pés 

11 Examinar dentro dos sapatos antes de calçá-los 4,01 3,23 7 
Cuidado dos 

pés 

1 Seguir uma dieta saudável 3,85 2,86 8 Dieta 

2 Seguir a orientação alimentar 3,25 2,94 9 Dieta 

4 Ingerir carne vermelha e/ou derivados do leite integral 2,54 2,35 10 Dieta 

6 Realizar atividades físicas por pelo menos 30 minutos 1,56 2,26 11 Atividade 

física 

 

A 
5 Ingerir doces 1,16 1,65 12 Dieta 

7 Realizar atividades físicas específicas 1,10 1,99 13 
Atividade 

física 

8 Avaliar o açúcar no sangue 0,97 1,90 14 Glicemia 

9 
Avaliar o açúcar no sangue o número de vezes 

recomendado 
0,88 1,87 15 Glicemia 

Fonte: Pesquisa 2018 
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Quanto ao tabagismo, que também foi um dos itens avaliados no QAD, 10,34% 

dos pacientes informaram ter usado o tabaco nos últimos sete dias, onde o número 

médio de cigarros fumados por dia foi de 10,63, com desvio padrão de 9,77. Além 

disso, podemos observar que 51,68% nunca fumaram, e outros 34,37% não faziam uso 

do tabaco havia mais de dois anos, entre outras respostas. 

 

5.6 COMPARAÇÃO ENTRE ITENS AVALIADOS NO QUESTIONÁRIO DE 

ATIVIDADES DE AUTOCUIDADO PARA O DIABETES SEGUNDO OS 

DISTRITOS PESQUISADOS 

 

Os resultados apresentaram evidências de diferença estatística dos itens 1, 4 e 6 

entre os itens do QAD aplicados aos diabéticos dos distritos Norte e Sul da ESF. Onde 

os usuários diabéticos da ESF da zona sul apresentaram maior número de dias com 

relação a seguir uma dieta saudável (média =4,94, valor-p = 0,010*), ingerir carne 

vermelha e/ou derivados do leite integral (média =3,34, valor-p= 0,044*) e realizar 

atividades físicas por pelo menos 30 minutos (média = 2,56, valor =-p=0,048*). (Tabela 

5) 

 

Tabela 5 – Comparação dos itens do Questionário de Atividades de Autocuidado para o 

Diabetes por distrito pesquisado. Natal/RN, 2018 

Item Descrição 
Norte Sul Valor-

p Média DP Média DP 

1 Seguir uma dieta saudável 3,75 2,89 4,94 2,34 0,010* 

2 Seguir a orientação alimentar 3,19 2,92 3,88 3,09 0,206 

3 Ingerir cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais 5,06 2,29 5,63 2,01 0,176 

4 Ingerir carne vermelha e/ou derivados do leite integral 2,47 2,32 3,34 2,55 0,044* 

5 Ingerir doces 1,11 1,57 1,75 2,30 0,132 

6 Realizar atividades físicas por pelo menos 30 minutos 1,47 2,18 2,56 2,93 0,048* 

7 Realizar atividades físicas específicas 1,05 1,91 1,66 2,66 0,219 

8 Avaliar o açúcar no sangue 0,93 1,89 1,44 2,02 0,146 

9 Avaliar o açúcar no sangue o número de vezes recomendado 0,85 1,85 1,25 2,08 0,247 

10 Examinar os seus pés 5,14 2,79 4,44 3,24 0,245 

11 Examinar dentro dos sapatos antes de calçá-los 4,00 3,22 4,06 3,34 0,917 

12 Secar os espaços entre os dedos dos pés depois de lavá-los 5,25 2,87 4,34 3,24 0,134 

13 
Tomar seus medicamentos do diabetes conforme 

recomendado 
6,38 1,85 6,53 1,72 0,651 

14 Tomar injeções de insulina conforme recomendado 5,26 2,89 6,40 1,80 0,051 

15 Tomar o número indicado de comprimidos do diabetes 6,28 2,01 6,53 1,72 0,486 

Fonte: Pesquisa 2018                                                                                               DP: Desvio Padrão *Valor - p < 0,05 
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5.7 DISCUSSÃO 

Dentre as unidades de saúde pesquisadas, verificou-se que as respostas sobre a 

caracterização das unidades de saúde, em sua maioria, foram dadas pelos diretores das 

unidades de saúde. Com maiores proporções estão as unidades do distrito Norte, 

justificadas pelo fato de, no referido distrito, se encontrarem 21 dentre as 23 unidades da 

ESF pesquisadas (NATAL, 2014). 

Referente às equipes de saúde da família das unidades, quanto à composição de 

profissionais, encontrou-se que a maioria das unidades de saúde estava com suas 

equipes incompletas. O dado aponta que pode haver dificuldade no acompanhamento e 

assistência aos diabéticos, já que a equipe deve ser multiprofissional. Haja vista que 

para ocorrer a coordenação do cuidado da população da área de abrangência, é preciso 

haver integração, participação no processo saúde/doença e senso de responsabilização 

por parte dos profissionais da equipe multiprofissional. Assim, o desfalque da estrutura 

da equipe pode levar ao comprometimento das ações e atividades executadas e, por 

vezes, interromper a continuidade do cuidado (NATAL, 2014). 

Tratando-se do questionamento sobre se existiam atividades de grupo para os 

diabéticos, no maior número de unidades pesquisadas a resposta foi afirmativa, 

corroborando com os estudos que apontam a ação como estratégia importante durante o 

acompanhamento do usuário, pois, nessas reuniões, os diabéticos são capazes de 

participar ativamente no processo saúde/doença, assim como através do diálogo se 

possibilita a interação dos usuários com a equipe de saúde (FERNANDES, SILVA e 

SOARES, 2011; MARTINS, 2014; MUNIZ, 2016). 

A comunicação estabelecida durante as atividades de grupo tornam-se essenciais 

para abordar com o usuário fatores relacionados à doença, orientações para as ações de 

autocuidado, e informações sobre o tratamento, possibilitando, além da interação com a 

equipe de saúde, a integração entre os próprios usuários, facilitando a troca de 

experiência, o compartilhamento de dúvidas, ressaltando a importância de se trabalhar 

questões considerando as diferentes opiniões sociais e culturais enraizadas nas histórias 

de vida de cada um (FERNANDES, SILVA e SOARES, 2011). 

Quanto ao profissional que coordenava as atividades de grupo para o Diabetes, 

identificou-se que a maior parte das atividades de grupo era coordenada pelo 

Enfermeiro. Tal resultado está relacionado ao papel de liderança exercido pelo 
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profissional, dada a sua capacidade de facilitar a tomada de decisões e resolução de 

situações, além de possuir habilidades para proporcionar condições ideais de o usuário 

adquirir conhecimento, resultando nas mudanças de hábitos de vida (PEREIRA, 

RIVERA e ARTMANN, 2013 MARTINS, 2014). Outros estudos reforçam a 

importância do cuidado compartilhado, de modo que a equipe trabalhe integrada para 

resultar nas ações preventivas e de promoção à saúde (COSTA, et al., 2011; GRILLO et 

al., 2013; RAMIREZ, 2015). 

Com relação às ações realizadas durante as reuniões com os diabéticos, se 

observa que entre as ações mais realizadas estavam à educação em saúde e as rodas de 

conversa. Tal evidência associa-se aos benefícios já conhecidos durante as práticas de 

educação em saúde fundamentais para aumentar a autonomia e empoderar o diabético 

na adesão ao tratamento e mudança de hábitos de vida.  

Ademais, segundo as orientações do Ministério da Saúde divulgadas no caderno 

de atenção básica, o processo de educação em saúde deve existir desde a primeira 

consulta, sendo assim responsabilidade da ESF desenvolver atividades de educação em 

saúde para o diabetes e outras doenças crônicas. Quanto às rodas de conversa, é possível 

abordar temas relevantes para a condição de saúde do usuário, além do 

compartilhamento de experiências (BRASIL, 2013; MARTINS, 2014; GRILLO et al., 

2013; MUNIZ, 2016). 

Quando questionados sobre se existia espaço físico nas unidades para as 

atividades de grupo para os diabéticos, a maior parte possuía disponibilidade de 

ambiente para as reuniões, e, quando não disponível, a grande maioria das unidades 

buscava como suporte outros espaços disponíveis na comunidade para realizar os 

encontros. O ideal é que as reuniões sejam no espaço físico da unidade, para que o 

usuário fique cada vez mais próximo do serviço, e sejam fortalecidos os vínculos tanto 

com a equipe quanto com as ações de saúde oferecidas pelas unidades, pois, quando 

ocorre o contrário, isso pode dificultar a participação e assiduidade dos diabéticos, 

comprometendo as ações desenvolvidas (MUNIZ, 2016; DIAS e LOPES, 2013). 

Tratando-se das características sociodemográficas dos usuários pesquisados, 

verificou-se a predominância de diabéticos do sexo feminino, maiores de 60 anos, com 

idade média de 60,75, casados e que possuíam casa própria. Os resultados do presente 

estudo concordam com outras pesquisas realizadas no âmbito da APS (RODRIGUES et 

al., 2012; FARIA et al., 2014; COELHO et al., 2015). 
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Quanto à predominância da idade acima de 60 anos, ressalta-se o fator idade 

associado à Diabetes, relacionando este indicativo ao processo de transição demográfica 

e epidemiológica vivenciado nos dias atuais, com aumento relativo de idosos, assim 

como das doenças crônicas (MENDES, 2012). Outras pesquisas apontam que a média 

de idade dos diabéticos pesquisados é semelhante à do estudo (FARIA et al., 2014). 

Além disso, no Município de Natal o índice de envelhecimento foi crescente em todos 

os distritos, com aumento significativo do ano de 2000 ao ano de 2010 (NATAL, 2016). 

No referente ao tipo de moradia, em ambos os distritos pesquisados a maior 

parte da amostra possuía casa própria. Segundo os dados divulgados no anuário da 

cidade de Natal em 2016, esses distritos no ano de 2010 apresentaram maior número de 

residências próprias, comparado aos números de alugados, cedidos e outros. (NATAL, 

2016). 

O maior quantitativo da amostra afirmou possuir e residir com filhos, fator que 

pode interferir diretamente na prática das ações para o autocuidado, considerando que o 

suporte familiar é de extrema importância para apoiar a mudança de hábitos e a adesão 

ao tratamento. Existem os apoiadores para o autocuidado, dentre eles a família é o mais 

próximo. Para que seja realizado de forma efetiva, o apoio familiar ao diabético é 

imprescindível, vai propiciar aumento da autonomia e confiança na realização das 

ações, tornando o indivíduo capaz de gerenciar sua condição de saúde (COSTA, et al., 

2011; MENDES, 2012). 

Na ocupação, a maior parte da amostra correspondeu aos aposentados, fator 

justificado pelo número de idosos participantes da pesquisa, com idade acima dos 60 

anos. A situação financeira mostrou que a maior parte dos diabéticos ganhava em média 

de um a três salários mínimos, podendo relacionar-se diretamente ao número de 

aposentados encontrados (37,21%), semelhante a outros estudos desenvolvidos com 

diabéticos. (MELO et al., 2011; RODRIGUES et al., 2012) 

Na variável tempo de diagnóstico, a maior parte dos diabéticos sabia que tinha a 

doença num período superior a cinco anos. Tal evidência pode estar relacionada à 

melhor adesão ao tratamento, semelhante ao estudo de Coelho et al. (2015), que aplicou 

o mesmo instrumento de pesquisa, e verificou que o tempo de diagnóstico do diabetes 

estava diretamente relacionado à frequência de monitorizações glicêmicas. Divergindo 

de outro estudo que associa o maior tempo de conhecimento de diagnóstico da doença 

com a baixa adesão ao tratamento, resultando em maior risco para as complicações 

(RODRIGUES et al., 2012). 
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No conhecimento sobre as ações para o autocuidado, os resultados apontam que 

a maior parte da amostra deu resposta afirmativa. A educação para o autocuidado deve 

ser realizada a todos os pacientes portadores de Diabetes a fim de propiciar ao usuário a 

tomada de decisões e melhoria nos hábitos de vida para o controle da doença 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2016). 

Sobre a realização das ações de autocuidado com o diabetes, em maior 

percentual os entrevistados afirmaram realizá-las, facilitando deste modo o controle da 

doença e a tomada de decisões voltadas aos hábitos de vida e cuidados com o diabetes. 

Estudo realizado com esse público ressalta a importância de o diabético realizar as 

ações de autocuidado para que ele possa controlar e identificar as complicações que 

podem surgir, para que este seja capaz de assumir mudanças de hábitos (GRILLO et al., 

2013). 

Quando se avaliaram os itens do questionário para as atividades de autocuidado 

com o diabetes, as questões relacionadas à medicação tiveram o maior número de dias 

de execução. Nesse aspecto, a adesão à tomada dos medicamentos conforme 

recomendada, seguida da tomada dos comprimidos e injeções de insulina conforme 

recomendação médica são dados semelhantes observados no estudo de Coelho et al. 

(2015), que também aplicou o QAD. A maior adesão ao medicamento pode estar 

relacionada à oferta com baixo custo nas Farmácias Populares e à distribuição gratuita 

nas unidades de saúde, corroborando com estudos que apontam que o tratamento 

medicamentoso é bem aceito e realizado pelos diabéticos (FARIA et al., 2014). 

Tratando-se ainda do uso de medicamento pelo diabético, o realizado por via 

oral é a primeira escolha quando as ações não medicamentosas não surtem efeito 

isoladamente, necessitando de acompanhamento da equipe multidisciplinar para avaliar 

se está havendo adesão ao tratamento, resultando na redução das complicações 

provenientes da doença (BRASIL, 2013). 

O cuidado com os pés está nas posições quatro, seis e sete do ranking, o que 

pode refletir o não hábito dos diabéticos em secar os espaços entre os dedos dos pés 

depois de lavá-los, examinar os pés e examinar dentro dos sapatos antes de calçá-los, 

respectivamente, fatores que podem influenciar diretamente nas complicações 

relacionadas ao pé do diabético, uma das consequências mais graves ocasionadas pela 

doença, reforçando a importância da orientação a esse grupo para o cuidado com os pés. 

O cuidado com os pés e a prevenção de úlceras devem seguir como rotina educativa 

para o público-alvo, a fim de evitar amputações e internações (BRASIL, 2013). 
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Sobre os cuidados com os pés, deve-se avaliar cuidadosamente os dados do 

paciente e exame físico, e classificar o risco de desenvolver futuras complicações; em 

caso de lesão já detectada, devem-se incluir os cuidados de forma imediata, para 

prevenir e evitar infecções e amputação (BRASIL, 2013). 

Na dimensão atividade física, foi observado que a maior parte dos entrevistados 

realizava atividade física por pelo menos 30 minutos, e um menor índice para as 

atividades físicas específicas. Houve resultados semelhantes em estudo que também 

apresentou essas características na amostra (COELHO et al., 2015). 

Nas últimas posições da classificação das atividades para o autocuidado, 

encontram-se as ações relacionadas à avaliação do açúcar no sangue, fator que pode 

dificultar o acompanhamento e controle da doença, e a avaliação da necessidade de 

mudança no plano terapêutico. Este achado corrobora com o estudo que objetivou 

avaliar as atividades de autocuidado e verificar as suas relações com as características 

sociodemográficas, o controle metabólico e os dados clínicos de pessoas com DM tipo 

2, no qual se obteve para este item baixa média de dias (COELHO et al., 2015). 

 Segundo o Ministério da Saúde, a glicemia deve ser avaliada periodicamente em 

casa, pois se trata de um dos métodos ideais de controle, importante para o ajuste do 

tratamento e de doses (BRASIL, 2006). O monitoramento glicêmico é recomendado 

pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, a fim de evitar complicações 

provenientes de episódios de hiperglicemia prolongados, podendo causar lesões por 

vezes irreversíveis (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016). 

O tabagismo também foi um dos itens investigados. Os entrevistados em maior 

quantitativo não fizeram uso do cigarro nos últimos sete dias da semana anteriores ao 

dia da pesquisa, assim como houve maior percentual de diabéticos que nunca fumaram. 

Semelhante ao estudo que aplicou o mesmo instrumento de pesquisa, com maior 

número da amostra de diabéticos que nunca fumaram (51,8%), (COELHO et al., 2015). 

Sabe-se que existe o aumento das complicações da doença quando associadas ao 

tabagismo, para isso deve ser rotineiro o incentivo ao abandono do hábito de fumar por 

parte da equipe de saúde (BRASIL, 2006; MENDES, 2012). 

Na comparação dos itens avaliados pelo QAD quanto aos distritos pesquisados, 

houve diferença estatística significativa nos itens relacionados à alimentação, onde o 

distrito Sul apresentou o maior número de pesquisados que seguiam uma dieta saudável 

e que ingeriam carne vermelha e/ou derivados do leite integral. Essa diferença 

estatística entre os distritos pode ser explicada pelo melhor fator financeiro do distrito 
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Sul, quando comparado ao Norte. O distrito Sul foi considerado em 2010 como a região 

administrativa de Natal que apresentava o mais alto rendimento mensal da cidade, com 

3,5 salários mínimos, enquanto que no distrito Norte era de 0,92 salários mínimos 

(NATAL, 2016). 

O controle da alimentação é uma das ações importantes no tratamento do 

diabetes e, para redução de complicações, é fundamental que a equipe de saúde esteja 

preparada para identificar os fatores de risco relacionados à alimentação e que seja 

capaz de fornecer orientações básicas sobre alimentação saudável para redução de danos 

(BRASIL, 2013; MENDES, 2012). 

Houve também diferença estatística significativa na realização de atividade 

física por pelo menos 30 minutos, onde o distrito Sul apresentou uma média maior de 

dias em que realizavam esta atividade. Esse fato pode ser explicado devido ao número 

de suportes disponíveis no bairro, que atendem à demanda dos habitantes da região. 

O Distrito Sul possui uma infraestrutura planejada, com 52 tipos de 

equipamentos urbanos, o que inclui quadras, campos e minicampos, estádios, ginásios e 

complexos desportivos, tratando-se de uma localidade com maior beneficiamento 

social. Em contrapartida, o Distrito Norte apresenta 89 equipamentos urbanos 

semelhantes aos do Distrito Sul, mas existem grande expansão urbana e crescimento 

desordenado de favelas e áreas de invasão, resultando em poucos suportes para suprir o 

desordenado crescimento populacional (NATAL, 2014; NATAL, 2016). Torna-se 

importante que exista um planejamento de intervenções urbanas para desenvolver um 

ambiente propício à prática de atividades físicas de acordo com a necessidade da 

população (MENDES, 2012). 

Ainda em relação à prática de atividade física, deve ser incluída como prática 

regular para o controle do diabetes, pois melhora o controle glicêmico, proporciona a 

perda de peso, o que vai interferir diretamente na redução de custos do tratamento 

medicamentoso. Em alguns locais já existem as academias da saúde que visam 

contribuir para a prática das atividades físicas e incentivo aos hábitos saudáveis de vida 

(MENDES, 2012; BRASIL, 2013).  

O estudo apresentou como dificuldades operacionais o acesso ao público da 

amostra, haja vista que a maioria do público adulto e idoso encontrado nas unidades de 

saúde eram os hipertensos, que em alguns casos não possuíam o diabetes como outra 

doença crônica associada. Outra dificuldade operacional da pesquisa foi o grande 
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número de recessos, feriados e greves que ocorreram durante o período da coleta de 

dados.  

 

6 CONCLUSÕES 

 

No presente estudo, quanto à caracterização das Unidades de Saúde com ESF, a 

maioria das equipes estava incompleta, isto é sem o número total de profissionais 

esperados. Em algumas, faltavam profissionais médicos, noutras, o enfermeiro, o que 

certamente dificulta no acompanhamento das atividades de autocuidado exercidas pelos 

diabéticos, assim como na redução de riscos. Torna-se necessário que a equipe de saúde 

trabalhe de forma conjunta, com responsabilização de cada profissional para que seja 

possível prestar a assistência de modo integral. 

A mudança nos hábitos da população com diabetes é um grande desafio, pois 

envolve desde o comportamento e rotinas diárias, até o seu contexto geral de vida, 

incluindo as condições socioeconômicas e hábitos. Em razão disso, é preciso que se 

reforcem as diretrizes institucionais e ações governamentais voltadas ao incentivo de 

hábitos de vida saudáveis, junto às pessoas com doenças crônicas. 

Sabe-se que alguns fatores podem influenciar o sucesso no tratamento do usuário 

com diabetes, o que demanda esforços diversificados, tanto dos usuários e de sua 

família, quanto dos serviços de apoio e tratamento, que dão esse suporte aos indivíduos 

acometidos. É preciso ter aderência ao tratamento, o que inclui frequência e assiduidade 

na participação nas ações de tratamento e educação em saúde, assim como a vontade do 

usuário, o apoio familiar e as condições de renda.  

Frente aos achados do estudo, recomenda-se o maior incentivo e adesão às 

atividades voltadas ao autocuidado com o diabetes, maior disponibilidade para as 

estratégias educativas e reuniões de grupo, além do acompanhamento e orientação aos 

usuários, a fim de reduzir complicações ocasionadas pela doença. 

Observou-se que a adesão ao tratamento foi positiva, fator que pode estar 

relacionado às políticas de distribuição de medicamentos, além da oferta a baixo custo 

nas Farmácias Populares, modelo adotado nas unidades da ESF que pode estar 

favorecendo a adesão ao tratamento medicamentoso. 

Tratando-se da alimentação voltada a uma dieta específica, foi possível 

identificar que, na localidade em que a população tinha um padrão de vida melhor, com 

média de renda maior, mais pessoas aderiam à ação de cuidado com a alimentação, 
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considerando que algum desses alimentos demandam recursos, torna-se viável a quem 

possui um poder aquisitivo melhorado. 

Os resultados encontrados permitiram identificar as principais dificuldades nas 

ações de autocuidado realizadas pelos diabéticos, assim como oportunizaram a 

identificação da necessidade de protocolos assistenciais voltados ao autocuidado do 

usuário do serviço com a doença. 

Espera-se que os resultados possam incentivar a realização de outras pesquisas 

com maior número de amostras em diferentes cenários que atendam e prestem 

assistência a esse público, a fim de propiciar melhor acompanhamento e incentivo às 

práticas de autocuidado, resultando na redução de complicações e agravos que podem 

ser ocasionados pela doença. 

É também importante ressaltar a reflexão profissional acerca das atividades 

propostas e realizadas para os diabéticos e a atuação do trabalho em equipe para o apoio 

na execução das ações de autocuidado. 
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APÊNDICE A  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

APÊNDICE A – Instrumento de Caracterização da Equipe de Profissionais da Unidade e a 

Atividade de Grupo 
 

Identificação: Distrito () Norte 1    (   ) Norte 2  (   ) Sul 

Unidade de Saúde:___________________ (  ) Diretor                   (   ) Administrador 

Unidade ESF:  

1. Número de Equipes de Saúde da 

Família (ESF):____________ 

Completa: Sim (   )  Não (   )   Total:________ 

. 

Incompleta: Sim (   )  Não (   )   Total: ______. 

2. Existe Atividade de Grupo para o 

usuário com diabetes? 

Sim (   )    Não  (   )           Se sim. 

Qual o profissional que coordena as reuniões? 

-Médico(a) (   );   

-Enfermeiro(a) (   ); 

-Dentista (   );  

-Técnico de Enfermagem (  );  

-Agente Comunitário de Saúde (   );  

Outro (   ): 

__________________________________ 

 

3. Quais ações são realizadas junto ao 

usuário com diabetes, durante a 

atividade de grupo? 

- Educação em Saúde: Sim (   )  Não (   ) 

-Rodas de conversas: Sim (   ) Não (   ) 

-Orientação do tratamento: Sim (   ) Não (   ) 

- Atualização do Cadastro: Sim (   ) Não (   ) 

- Orientações para prática de atividade física 

com acompanhamento da Unidade:  

Sim (   )   Não (   ) 

4. Existe espaço físico disponível para a 

reunião de grupos na unidade? 

Sim (   )   Não (   ) 

Se Não. Local de Reunião? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

5. A Unidade de Saúde faz orientação e 

distribuição do medicamento para o 

usuário com diabetes? 

Sim (   )  Não (   ) 

Outros:______________________________ 

_____________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

 

APÊNDICE B: Primeira parte – Instrumento de Caracterização Sociodemográfica 

Dados de Identificação 

 

1. Idade em anos: 

2. Sexo       (     ) F        (      ) M 

3. Raça/Cor (    )Branco(a) 

(    )Negro(a) 

(    )Pardo(a) 

(    )Amarelo(a) 

(    )Outro/Não sabe 

4. Estado Civil (    )Casado(a) 

(    )Solteiro(a) 

(    )Divorciado(a) 

(    )Viúvo(a) 

(    )Mora com companheiro(a) 

(    )Outro/Não sabe  

5. Nível de Escolaridade (    )Sem escolaridade 

(    )Alfabetizado 

(    )Ensino Fundamental (1° grau) incompleto 

(    )Ensino Fundamental (1° grau) completo 

(    )Ensino Médio (2º grau) incompleto 

(    ) Ensino Médio (2º grau) Completo 

   (    ) Superior incompleto 

(    )Superior completo 

(    )Pós-graduação 

(    )Não sabe 

Dados Residenciais 

6. Sua residência é: (    )Própria 

(    )Própria em aquisição 

(    )Alugada 

(    )Cedida por parente 

(    )Outro/Não sabe 

7. Reside sozinho? (    )Não (    )Sim.      (    ) com familiares 

(    ) com filho(a)  (    ) outro______________ 

8. Tem filhos? (    )Não 

(    )Sim 

9. Moram com você? (    )Não 

(    )Sim 
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Dados Econômicos 

10. Trabalha? (    )Não 

(    )Sim.          

(    )Aposentado         (    )Beneficio__________ 

(    )Autônomo 

11. Renda Familiar Mensal (    )Até 1 Salário Mínimo 

(    ) De 2 a 3 Salários Mínimos 

(    )Acima de 3 Salários Mínimos 

Sobre a Doença 

12. Tempo de 

diagnóstico 

(    )Até 1 ano 

(    )De 1 a 5 anos    

(    )Acima de 5 anos 

13. Faz acompanhamento 

apenas na Unidade de 

Saúde? 

(    )Sim 

(    )Não 

(    )Outro________________ 

14. Procura a unidade 

apenas para buscar 

medicamento? 

(    )Sim 

(    )Não     

(    ) Pega na Farmácia Popular 

15. Frequenta alguma 

reunião na Unidade para 

apoio ao diabético? 

(    )Sim 

(    )Não 

Por quê?_ _____________________________ 

Cuidado com a saúde 

16. Sabe o que é 

autocuidado? 

(    )Sim 

(   )Não 

O que sabe sobre isso?______________________ 

17. Costuma realizar 

ações para o 

autocuidado com o 

diabetes? 

(    )Sim 

(    )Não 

Por quê?________________________________ 
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APÊNDICE C 

 
 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 
 
 
 



74 
 

 
APÊNDICE D 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

DIABÉTICO 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Autocuidado do usuário 

com diabetes na atenção primária à saúde, sob a Coordenação da Prof.ª Dr.ª Rejane 

Maria Paiva de Menezes, e como colaboradora a Enfermeira mestranda Heloiza Talita 

Adriano da Silva.  

Os seus objetivos são de identificar as ações de autocuidado realizadas pelos 

usuários com diabetes mellitus atendidos na atenção primária à saúde, motivados pelo 

desejo de entender sobre as dificuldades para a realização das ações de autocuidado 

pelos usuários diabéticos, no âmbito da atenção primária à saúde.  

Caso resolva participar, você participará de uma entrevista estruturada com 

aplicação de um formulário pela pesquisadora, em horário a ser definido conforme a sua 

disponibilidade. As informações a serem dadas dizem respeito aos seus dados de 

identificação, bem como aos seus hábitos diários relacionados à sua diabetes. 

A previsão de riscos é mínima, pois se comparam ao risco semelhante àquele 

sentido durante um exame físico ou psicológico de rotina. Pode acontecer um 

desconforto devido à exposição pessoal, que será minimizado através da manutenção da 

individualidade, privacidade e sigilo das informações pessoais. Como benefícios, há a 

possibilidade de você contribuir para a melhoria do autocuidado em usuários diabéticos, 

através de informações sobre essas ações realizadas na prática do autocuidado. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, 

você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador responsável. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Heloiza 

Talita Adriano da Silva, telefone: (84) 99957-6924. Você tem o direito de se recusar a 
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participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você. 

As informações fornecidas por você serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo identificação de nenhum 

dado e mantendo-se seu nome sob sigilo absoluto. Os dados serão guardados pelo 

pesquisador responsável em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, será ressarcido. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra, com 

o pesquisador responsável. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 

em participar da pesquisa Autocuidado do usuário com Diabetes na Atenção 

Primária à Saúde, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, ______ de____________ de 20____ 

 

____________________________________________ 

Participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Autocuidado do usuário com 

Diabetes na Atenção Primária à Saúde, declaro que assumo a inteira responsabilidade 

de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora 

assumido, estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano. 

 

Natal, ______ de____________ de 20___ 

 

_______________________________                      __________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável                           Colaborador Participante 
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APÊNDICE E 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

DIRETOR/ADMINISTRADOR 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Autocuidado do usuário 

com diabetes na atenção primária à saúde, sob a Coordenação da Prof.ª Dr.ª Rejane 

Maria Paiva de Menezes, e como colaboradora a Enfermeira mestranda Heloiza Talita 

Adriano da Silva. Tem o objetivo de analisar as ações de autocuidado realizadas pelos 

usuários com diabetes mellitus atendidos na atenção primária à saúde. Os motivos que 

nos levaram à sua realização foram, principalmente, pela importância do tema para a 

promoção da saúde e também pelo desejo de entender as dificuldades enfrentadas pelos 

usuários diabéticos, na realização das ações de autocuidado no âmbito da atenção 

primária à saúde.  

Caso resolva participar, você participará de uma entrevista estruturada com 

aplicação de um formulário pela pesquisadora, em horário a ser definido conforme a sua 

disponibilidade. As informações solicitadas dizem respeito à caracterização da unidade 

e dos profissionais, em relação às atividades com grupos de usuários diabéticos. 

Durante a realização da entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco 

que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto devido à exposição pessoal, que será minimizado 

através da manutenção da privacidade e sigilo das informações e você terá como 

benefício a possibilidade de contribuir para a melhoria do autocuidado em usuários 

diabéticos. 

Em caso de você ter algum problema relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pelo pesquisador responsável. Durante 

todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Heloiza Talita 

Adriano da Silva, telefone: (84) 99957-6924.  
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Os dados fornecidos são confidenciais e serão divulgados apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhuma informação pessoal. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por esta pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

 

 

 

______________________________                          ____________________________   

    Pesquisador responsável                                                    Participante da pesquisa                                              

 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. Como, também, se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra, com 

o pesquisador responsável. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 

em participar da pesquisa Autocuidado do usuário com Diabetes na Atenção 

Primária à Saúde, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ______ de____________ de 20___ 

 

_____________________________________ 

    Assinatura do participante da pesquisa  

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Autocuidado do usuário com 

Diabetes na Atenção Primária à Saúde, declaro que assumo a inteira responsabilidade 
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de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora 

assumido, estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano. 

 

Natal, ______ de____________ de 20____ 

 

_______________________________              ___________________________  

  Assinatura do pesquisador responsável              Colaborador Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

ANEXO A 

  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes – QAD 

 

 

O questionado deve ser aplicado ao usuário diabético questionando-o sobre em quantos 

dos últimos sete dias realizou determinada atividade ou comportamento. As respostas 

podem variar de 0 a 7 considerando os sete dias da semana, sendo o 0 a situação menos 

desejável e o 7, a mais favorável. Marque com um “X” o número informado pelo 

pesquisado. 

EXCESÃO À REGRA: No item da dimensão de “Alimentação específica” que 

questiona sobre o consumo de alimentos ricos em gordura e doces, neste caso a 

pontuação será invertida (se 7 = 0, 6 = 1, 5 = 2, 4 = 3, 3 = 4, 2 = 5, 

1 = 6, 0 = 7 e vice-versa). 

ATENÇÃO: Caso o usuário tenha estado doente nos últimos sete dias, o questionário é 

aplicado baseando-se nos sete dias em que o diabético não estava doente. 

 

Anexo A – Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes – QAD 

1. ALIMENTAÇÃO GERAL  

1.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS 

seguiu uma dieta saudável? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

1.2 Durante o último mês, QUANTOS DIAS 

POR SEMANA, em média, seguiu a orientação 

alimentar dada por um profissional de saúde 

(médico, enfermeiro, nutricionista)? 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2. ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA  

2.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu 

cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais? 
0 1 2 3 4 5 6 7 

 

2.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu 

alimentos ricos em gordura, como carnes 
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vermelhas ou alimentos com leite integral ou 

derivados? 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2.3 Em quantos dos últimos sete dias comeu 

doces? 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3. ATIVIDADE FÍSICA  

3.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS realizou 

atividade física durante pelo menos 30 minutos 

(minutos totais de atividade contínua, inclusive 

andar)? 
 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS praticou 

algum tipo de exercício físico específico 

(nadar, caminhar, andar de bicicleta), sem incluir 

suas atividades em casa ou em seu trabalho? 

 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

4. MONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA  

4.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou 

o açúcar no sangue? 

 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

4.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou 

o açúcar no sangue o número de vezes 

recomendado pelo médico ou enfermeiro? 

 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

5. CUIDADO COM OS PÉS  

5.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS 

examinou os seus pés? 

 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

5.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS 

examinou dentro dos sapatos antes de calçá-los? 
 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

5.3 Em quantos dos últimos SETE DIAS secou os 

espaços entre os dedos dos pés depois de lavá-

los?  
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

6. MEDICAÇÃO  

6.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou 

seus medicamentos do diabetes, conforme foi 

recomendado? OU (se insulina e comprimidos):  
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

6.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou 

suas injeções de insulina, conforme foi 

recomendado? 

 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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6.3 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou o 

número indicado de comprimidos do diabetes? 

 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

7. TABAGISMO  

7.1 Você fumou um cigarro – ainda que só uma 

tragada – durante os últimos sete dias? 
 

(    ) Não   (    ) Sim 
7.2 Se sim, quantos cigarros fuma, habitualmente, 

num dia? 
 

Número de Cigarros:_____________ 
7.3 Quando fumou o seu último cigarro?  

(    ) Nunca fumou 

(    ) Há mais de dois anos atrás 

(    ) Um a dois anos atrás 

(    ) Quatro a doze meses atrás 

(    )  Um a três meses atrás 

(    ) No último mês 

(    ) Hoje 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

APRECIAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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