
1. RESUMO  

De acordo com a Federação Internacional De Diabetes de 2017, o Diabetes 

Mellitus trata-se de uma doença crônica que atinge cerca 500 milhões de pessoas 

no mundo. Apesar das campanhas e políticas em saúde oferecerem o conhecimento 

com relação à doença, por si só, não são suficientes para a mudança 

comportamental que é fator essencial na adesão ao regime terapêutico. Com isso, 

objetivo do presente estudo é investigar o conhecimento e empoderamento dos 

pacientes diabéticos com relação ao autocuidado, correlacionando o nível de 

conhecimento sobre a doença com a prevalência de complicações. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O diabetes mellitus é uma doença crônica que no Brasil acomete cerca de 12,5 

milhões de pessoas, podendo chegar a 20,3 milhões até 2045 (FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE DIABETES, 2017). O diabetes tipo I, cerca de 5 a 10% dos 

casos, se instala ainda na infância sendo necessários cuidados ao longo de toda a 

existência, o que pode dificultar a adesão regrada ao tratamento. Já a do tipo que 2, 

presente na população adulta e idosa, representa cerca de 90% dos casos, no qual 

o indivíduo viveu boa parte da vida sem se preocupar com os cuidados de uma vida 

saudável, o que  torna-se ainda mais difícil aderir ao tratamento (MOURA et al, 2017). 

Neste contexto toma corpo o conceito de empowerment ou, em português, 

empoderamento. Pesquisas a respeito deste tema ainda são limitados na literatura, 

o presente estudo se propõe a avaliar a relação do grau de informação sobre as 

medidas de prevenção e cuidados com a doença e a adoção das mesmas pelos 

indivíduos em seu próprio tratamento. 

 

3. OBJETIVOS 

Investigar o conhecimento e empoderamento dos pacientes diabéticos com 

relação ao autocuidado na prevenção das complicações. Objetivos específicos: 

Realizar um levantamento do conhecimento dos indivíduos sobre a doença e seus 

riscos; Levantar a prevalência de complicações relacionadas ao diabetes; 

Correlacionar o nível de conhecimento sobre a doença e a prevalência de 



complicações; e elencar as principais atitudes praticadas pela população do presente 

estudo correlacionando com o nível de conhecimento sobre a doença. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo investigativo transversal com pessoas diagnosticadas com 

diabetes tipo I e II atendidos na rede pública e privada de saúde da região 

metropolitana de São Paulo, de ambos os sexos e com idades entre 18 e 64 anos. 

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade e todos os participantes serão devidamente informados sobre os 

procedimentos do estudo, estando de acordo, assinarão o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

Em seguida serão aplicados três questionários: O primeiro deles é o Questionário 

dos Conhecimentos da Diabetes (QCD), que foi desenvolvido com o objetivo de a 

avaliar o conhecimento das pessoas acerca da doença e tratamento. O segundo será 

o Questionário das atividades de autocuidado com o diabetes (QAAD), versão 

traduzida, adaptada e validada para a cultura brasileira (MICHELS, 2010) que avalia 

a adesão às recomendações de dieta e exercício físico. O terceiro e último 

questionário a ser aplicado será o MAT- Medida de Adesão aos Tratamentos, 

readaptado ao português do Brasil por Faria (FARIA, 2008), com o objetivo de obter 

informações acerca do comprometimento do paciente com a sua medicação.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com o relatório da IDF, o Diabetes mellitus, ocorre quando há altos 

níveis de glicose no sangue e o corpo deixa de produzir ou não produz a insulina em 

quantidade suficiente, ou ainda não é capaz usá-la efetivamente. A insulina é um 

hormônio essencial, fabricado pelo pâncreas, que transporta a glicose da corrente 

sanguínea para as células do organismo onde a glicose é convertida em energia 

para o corpo. (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DIABETES, 2017). A falta de 

insulina ou incapacidade de as células responderem a ela, provoca um alto nível de 

glicemia ou hiperglicemia – principal característica do diabetes. Atualmente existem 

três principais tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes 



gestacional. Há também outros tipos de diabetes menos frequentes, como diabetes 

monogênica ou secundária. (MOURA et al, 2017). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Participaram da pesquisa até o momento 20 sujeitos com média da idade de 68,8 

anos, IMC de 27,2 kg/m2. O score médio do QDC foi 27,13 para um valor máximo de 

39. No questionário MAT o valor médio foi de 5,51 em uma escala máxima de 6,0 e 

no QAAD o valor médio foi de 3,49 dentro de uma escala máxima de 7,0. Os 

resultados até o momento apontam que os participantes em geral apresentam 

sobrepeso de acordo com o IMC; adesão à nível regular às recomendações de dieta 

e exercício físico para avaliar o autocuidado e ótimo comprometimento com relação 

à medicação e sua importância do para seu tratamento. Entretanto o número de 

sujeitos ainda sofrerá alterações até que se atinja 50 sujeitos o que permitirá a 

realização das correlações estatísticas. 
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