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O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica não transmissível,
com alta prevalência e alto custo social. O DM está entre as primeiras
causas de mortalidade no mundo. O objetivo deste estudo foi analisar
o efeito de uma intervenção educativa, baseada na teoria social
cognitiva, sobre o conhecimento, parâmetros bioquímicos e
antropométricos em pacientes com diabetes tipo 2. Foi realizado um
ensaio clínico randomizado com 83 pacientes com DM tipo 2 não
insulinodependentes, de ambos os sexos, cadastrados na Estratégia
Saúde da Família (ESF), do Município de Israelândia-Go, no ano de
2015. A amostra final foi constituída por 76 participantes com DM tipo
2, distribuídos em dois grupos, intervenção (GI=38) e controle
(GC=38). O GI participou de intervenção educativa, tendo como base
a Teoria Social Cognitiva, no período de setembro de 2015 a fevereiro
de 2016. O GC não participou da intervenção educativa, porém
continuou participando das atividades mensalmente desenvolvidas
pela ESF no Hiperdia. Os dados foram coletados no GC, durante as
atividades no Hiperdia, e no GI, durante as atividades educativas. O
estudo foi realizado em quatro etapas: etapa 1- formação dos grupos
(GI e GC), etapa 2 - aplicação dos questionários (pré-intervenção), e
coleta de dados bioquímicos e antropométricos, etapa 3- intervenção
educativa no GI, etapa 4- aplicação dos questionários e coleta dos
dados bioquímicos e antropométricos (pós-intervenção). Nas etapas 2
e 4, foram aplicados, em ambos os grupos, o Questionário de
Conhecimento sobre Diabetes e avaliados parâmetros de controle:
peso, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC),
glicemia capilar e hemoglobina glicada (HbA1c). O processamento
dos dados foi realizado no programa-Stata (versão SE. 64). O teste de
normalidade Shapiro-Wilk foi usado para averiguar a normalidade das
variáveis. Foram utilizados os testes do Qui-Quadrado e T-Student
para analisar as variáveis categóricas e numéricas, respectivamente,
com um nível de significância de 5%. Os resultados apontam para um
aumento significativo do conhecimento em todos os aspectos
abordados para GI (p<0,001). Em relação ao controle metabólico, GI
apresentou uma diminuição da HbA1c (p<0,001), glicemia capilar
(p<0,001), índice de massa corporal (p<0,001) e circunferência da
cintura (p<0,001), quando comparado com GC. Conclui-se que, após
a intervenção educativa, ocorreu uma melhora no conhecimento sobre
o diabetes, nos parâmetros bioquímicos e antropométricos, o que
sugere a importância da autoeficácia (AE) para empoderamento do
conhecimento e controle do Diabetes Mellitus.
Palavras-chave: educação em saúde; diabetes mellitus; autocuidado,
autoeficácia.

ABSTRACT
Diabetes Mellitus (DM) is a non-communicable chronic disease with
high prevalence and high social cost. The DM is among the leading
causes of mortality in the world. The aim of this study was to analyze
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the effect of an educational intervention, based on social cognitive
theory, on knowledge, and on biochemical and anthropometric
parameters o patients with type 2 diabetes. A randomized clinical trial
was conducted with 83 patients with type 2 diabetes non-insulin
dependent, of both sexes, registered in a Family Health Strategy
(ESF), in Israelândia-Go in 2015. The final sample consisted of 76
participants with type 2 diabetes divided into two groups, intervention
(GI = 38) and control (GC = 38). The GI participated in the educational
intervention, based on social cognitive theory, from September 2015 to
February 2016. The GC did not attend the educational intervention, but
continued participating in the activities developed monthly by to ESF in
the Hiperdia. Data were collected in the GC during activities in
Hiperdia; and in GI during educational activities. The study was
conducted in four stages: 1 stage formation of groups (GI and GC),
step 2 - the questionnaires (pre-intervention), and collection of
biochemical and anthropometric data, step 3-educational intervention
in GI, step 4 application of questionnaires and collection of biochemical
and anthropometric data (post-intervention). In steps 2 and 4, was
applied in both groups, the Knowledge Questionnaire Diabetes and
evaluated parameters of control: weight, body mass index (BMI), waist
circumference (WC), blood glucose and glycated hemoglobin (HbA1c )
were evaluated in these steps. Data processing was carried out in the
program-Stata (SE version. 64). The Shapiro-Wilk test for normality
was used to determine the normality of the data. Chi-square and tStudent tests were used to analyze categorical and numerical
variables, respectively, with a 5% significance level. The results point
to a significant increase in knowledge in all aspects addressed to GI (p
<0,001). In relation to the metabolic control, GI showed a decrease of
HbA1c (p <0,001) and waist circumference (p <0,001) compared to
CG. In conclusion, after the educational intervention, there was an
improvement in knowledge about diabetes, biochemical and
anthropometric parameters, which suggests the importance of selfefficacy (AE) for empowerment of knowledge and control of DM.
Key-words: health education; diabetes mellitus; self-care, self-efficacy.

APRESENTAÇÃO

A prática como Agente Comunitária de Saúde (ACS) me colocou em
contato direto com a educação em saúde, pois lido diariamente com pacientes com
doenças crônicas que necessitam de informações básicas, porém de fundamental
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importância para o controle e prevenção dos agravos dessas patologias. Essa
vivência diária com a comunidade colocou-me diante de grandes desafios, que
exigem o empoderamento de conhecimentos por parte dos agentes comunitários de
saúde (ACS) para uma atuação eficaz. Entretanto, esses profissionais são
designados para atuação sem qualquer preparo prévio e, por vezes, sentem-se
incapazes diante das indagações dos indivíduos.
Essa realidade, também, era vivenciada por todos os ACS, porém não me
conformava em poder oferecer tão pouco aos meus pacientes. Diante desse conflito,
iniciei minha formação em Biologia e Pedagogia, sempre buscando caminhos
ligados à saúde, em busca de suprir as demandas locais. Desse modo, ainda na
graduação, realizei uma pesquisa com pacientes com DM que tinha como objetivo
avaliar a função renal dos pacientes que possuíam concomitantemente diabetes e
hipertensão arterial. A partir daí, sempre pesquisei sobre o assunto e fui persistente
no desenvolvimento de projetos junto à comunidade.
As experiências adquiridas na atenção primária me proporcionaram
entender a importância do trabalho do ACS em uma equipe multiprofissional. Depois
da graduação e especialização em Educação para Diversidade e Cidadania, percebi
ainda mais a importância do trabalho comunitário, pois vivencio diariamente como
ACS as necessidades de informação da comunidade e principalmente dos pacientes
com doenças crônicas. Diante da percepção dessa realidade, veio o desejo em
cursar o Mestrado Profissional Ensino na Saúde, pois acredito que essa formação
me auxiliará no trabalho de educação na saúde, tanto como ACS, quanto em outras
atuações futuras. Desde 2010, me integro à equipe da Estratégia Saúde da Família,
do Município de Israelândia e ainda desejo contribuir muito para educação em saúde
com pacientes de doenças crônicas. Portanto, pretendo continuar minhas pesquisas
no Doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFG,
contribuindo com a comunidade e me qualificando profissionalmente.
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1 INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica não transmissível, com
alta prevalência e custo social, de grande impacto na morbimortalidade da
população brasileira e do mundo (BRASIL, 2012). O diabetes está se tornando a
epidemia do século e já afeta cerca de 246 milhões de pessoas em todo o mundo.
Até 2030, a previsão é de que esse número chegue a 366 milhões de diabéticos no
mundo (BRASIL, 2007; SOCIEDADE BEASILEIRA DIABETES, 2015a). No Brasil, já
atinge aproximadamente 13,4 milhões de indivíduos (DAMACENO, TSCHIEDEL,
MINICUCCI, 2013). No estado de Goiás, mais de 372 mil pessoas possuem
diabetes. Entre os anos de 2006 a 2011, em Goiás, ocorreram mais de 7.122 mortes
em consequência do diabetes, que corresponde a 3,9% do total geral de óbitos no
Estado (GOIÁS, 2015).
O DM é uma doença que pode evoluir, se não controlada, para
complicações diversas, como: cegueira, amputações de membros inferiores,
nefropatias, complicações cardiovasculares e encefálicas (FRANCISCO, BELON,
BARROS et al., 2010; SOCIEDADE BRASILEIRA DIABETES, 2015b). Desse modo,
o trabalho de prevenção e das complicações dessa patologia desperta grande
atenção na saúde pública e, diante da necessidade do cuidado integral desses
pacientes, as equipes de saúde têm se deparado com grandes desafios (BRASIL,
2006; BRASIL, 2015).
Na

linha de

cuidado

do diabetes, o

empoderamento

sobre

o

conhecimento da doença pelo paciente tem emergido como uma necessidade para o
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sucesso do tratamento instituído e prevenção dos agravos. Estudos constataram a
carência de 50% a 80% de conhecimento e habilidades para autocuidado em
pacientes com DM e, ainda, apresentaram que menos de 50% dos pacientes
alcançaram o controle dos índices glicêmicos (NORRIS, LAU, SMITH et al., 2002;
AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2003; OTERO, ZANETTI, OGRIZIO, 2008).
O conhecimento sobre a doença influencia diretamente a adesão ao tratamento
instituído, ao controle dos índices glicêmicos e à prevenção dos agravos (CRUZ,
MELO, BARBOSA, 2011).
No município de Israelândia-Goiás não é diferente, pois a equipe de
saúde realiza o acompanhamento e tratamento dos pacientes com diabetes, porém
é cada vez mais frequente o aparecimento de complicações da doença. Essa
realidade pode estar relacionada à falta de conhecimento dos diabéticos sobre sua
doença, dificultando o autocuidado. Na Estratégia Saúde da Família (ESF), do
Município de Israelândia, o tratamento dos pacientes diabéticos é realizado com a
participação ativa do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e da equipe de
Enfermagem. Geralmente, são realizadas atividades educativas, como: palestras e
caminhadas pela cidade com distribuição de panfletos educativos. Porém, os ACS
têm observado que, na prática, essas medidas, de forma isolada, não refletem
melhora na condição de saúde dos pacientes.
Vários estudos constataram efeitos positivos em processos educativos em
pacientes com diabetes, indicando que a educação em saúde pode ser um caminho
eficiente para aumentar os conhecimentos sobre a doença e reduzir as
complicações dessa patologia. Quando esse processo educativo está aliado a um
tratamento eficiente, apoio ao autogerenciamento e acompanhamento regular, os
pacientes apresentam melhoras no controle glicêmico, na prevenção e no controle
das complicações da doença. Destaca-se ainda que educar os pacientes com DM
utilizando concepções pedagógicas ativas pode ser fundamental para a motivação e
o apoio para o autocuidado (FUNNELL et al., 2008; DAVIES et al., 2008; CIRYNO;
SCHRAIBER; TEIXEIRA, 2009; JARVIS et al., 2010).
Assim sendo, o papel dos profissionais da atenção básica da saúde vai
além da demanda explícita. Faz-se necessário um acompanhamento integral desses
pacientes, levando em consideração não só a doença, mas todos os fatores que
dificultam o controle da mesma (MALFATTI; ASSUNÇÃO, 2011). Nesse sentido, a
educação para o autocuidado tem se apresentado como um dos pilares para a
reversão do cenário atual das doenças crônicas como preconizado pelo Ministério
da Saúde (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014).
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Os Agentes Comunitários de Saúde têm papel primordial no processo
educativo, pois são mediadores do conhecimento entre a ESF e a comunidade,
levando informações importantes para o controle e prevenção dos agravos das
doenças crônicas. Essa mediação ocorre no acompanhamento domiciliar e na
articulação de atendimentos específicos na ESF. Os ACS conhecem cada paciente e
suas particularidades, o que facilita o seu acesso às informações e aos serviços,
aumentando, assim, a chance de maior sucesso no processo educativo (BRASIL,
2009).
O grande paradigma da equipe de saúde é encontrar o caminho certo
para promoção do autocuidado em pacientes com DM. Desse modo, técnicas
educacionais com didáticas variadas, têm sido utilizadas em intervenções
educativas, procurando propiciar a autonomia do paciente, ou seja, o mesmo
participa ativamente de todo o processo de construção do seu conhecimento
(OTERO, 2005; PEREIRA et al., 2012). O processo de educação em saúde deve
propiciar aos diabéticos o desenvolvimento da criticidade e a construção do
conhecimento, por meio de uma aprendizagem significativa. Assim, a escolha da
concepção pedagógica a ser implementada nas ações educativas é muito
importante (LEITE; PRADO; PERES, 2010).
Entre as várias teorias que propõem um processo de educação em saúde
destaca-se a Teoria Social Cognitiva, de Albert Bandura que se orienta pela
perspectiva da “agência” para a incorporação do autodesenvolvimento, adaptação
e mudança do indivíduo (BANDURA, 2001). Segundo essa visão de “agência”, o
autodesenvolvimento acontece pela percepção da realidade, pelo protagonismo,
estabelecimento de objetivos, motivação, trabalho em grupo e feedback. Essa é
uma teoria psicológica que tem propiciado resultados satisfatórios no âmbito
educacional, no que se refere à potencialidade em propiciar mudanças no
comportamento humano (BZUNECK et al., 2008).
Assim, torna-se imprescindível a realização de estudos que promovam a
aprendizagem

de

pacientes

com

DM,

por

meio

do

empoderamento

de

conhecimentos que propicia o desenvolvimento do autocuidado. O presente estudo
foi realizado com o objetivo de analisar o efeito de uma intervenção educativa,
baseada na Teoria Social Cognitiva sobre o conhecimento, parâmetros bioquímicos
e antropométricos em pacientes com diabetes tipo 2.
A escolha em trabalhar, neste estudo, com o processo educativo de
pacientes diabéticos justifica-se pela grande dificuldade que os ACS enfrentam para
o desenvolvimento do autocuidado e a constatação da carência por parte do
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paciente, de conhecimentos fundamentais para o cuidado com a doença, o que tem
comprometido o sucesso do tratamento e a prevenção dos agravos decorrentes
dessa patologia.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2. 1 DIABETES MELLITUS
O diabetes é uma síndrome de etiologia múltipla, que ocorre pela falta de
insulina e/ou da incapacidade desse hormônio exercer, adequadamente, suas
funções no organismo. O DM caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbios
do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DE SAÚDE, 1999; BRASIL, 2013). A hiperglicemia causa a glicação de proteínas
que leva a liberação de vários fatores de inflamação (citocinas), resultando em
estresse oxidativo (radicais oxidantes) e na diminuição do metabolismo de
substratos, com a redução de adenosina trifosfato (ATP), acarretando degenerações
e disfunções vasculares (GIACOMINI et al., 2013).
A longo prazo, o DM traz consequências severas, como disfunção e
falência de vários órgãos, especialmente, rins, olhos, nervos, coração e vasos
sanguíneos (BRASIL, 2009). O DM, e a hipertensão arterial, são a primeira causa de
mortalidade, amputações de membros inferiores e de hospitalizações no Sistema
Único de Saúde (SUS) e representam mais da metade do diagnóstico primário em
pessoas com insuficiência renal crônica submetida à diálise no Brasil (ROSA, 2008;
SCHMIDT et al., 2011; BRASIL, 2013).
O Sistema Único de Saúde (SUS) tem enfrentado um grande desafio no
tratamento e acompanhamento dos pacientes com DM, tendo em vista a crescente
prevalência e sua associação a outras comorbidades, como hipertensão arterial,
dislipidemias, disfunção endotelial e obesidade, aumentando o risco de doenças
cardiovasculares que contribui para 50% a 80% das mortes prematuras dos
diabéticos. Esses dados ilustram o impacto social e financeiro do diabetes ao SUS, à
família e à pessoa com DM (SARTORI et al., 2006;

FRANCISCO et al., 2010;

BRASIL, 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DIABETES, 2015 ).
Em 2010, os gastos relacionados ao DM foram, mundialmente, estimados
em 11,6% do total geral dos gastos com atenção em saúde (INTERNATIONAL
DIABETES FEDERATION, 2012). No Brasil, os valores são semelhantes (ROSA,
2008;

INTERNATIONAL

DIABETES

FEDERATION,

2012,

2012).

Estudos

internacionais indicam que os gastos referentes aos cuidados com pacientes
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diabéticos são cerca de duas a três vezes superiores aos dispensados a um
paciente não diabético. Esse cenário está inteiramente relacionado com as
complicações do DM (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2012).
Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS (2007) e a Associação
Americana de Diabetes - ADA (2015), o DM pode ser classificado como tipo 1, tipo 2,
diabetes gestacional e outros tipos específicos. O diabetes tipo 1 é conhecido como
diabetes insulinodependente, diabetes infanto-juvenil e diabetes imunomediado.
Nesse tipo de diabetes, a produção de insulina do pâncreas é insuficiente, pois suas
células sofrem uma destruição autoimune. O diabetes tipo 2, também chamado de
diabetes não insulinodependente ou diabetes do adulto, corresponde a 90% a 95%
dos casos de diabetes, sendo seguido em frequência pelo DM tipo 1, que responde
por aproximadamente 8% (BRASIL, 2013).
O DM tipo 2 ocorre geralmente em pessoas obesas com mais de 40 anos.
No entanto, com a epidemia de obesidade atingindo crianças, observa-se um
aumento na incidência de diabetes em jovens, até mesmo em crianças e
adolescentes (BRASIL, 2014). Nesse tipo de diabetes, encontra-se a presença de
insulina, porém sua ação é dificultada pela obesidade, o que é conhecido como
resistência

insulínica,

SOCIEDADE

uma

BRASILEIRA

das

causas

DIABETES,

de

hiperglicemia

2009;

(BRASIL,

AMERICAN

2006;

DIABETES

ASSOCIATION, 2010; BRASIL, 2013).
O diabetes gestacional advém das mudanças que ocorrem no organismo
da gestante, visto que alguns hormônios podem prejudicar a ação da insulina,
dificultando a entrada de glicose nas células. Por ser pouco sintomático, o DM, na
maioria das vezes, permanece por muitos anos sem diagnóstico e sem tratamento, o
que favorece a ocorrência de suas complicações (COSTA; VILA; RODRIGUES 2011;
BRASIL, 2013).
A Sociedade Brasileira de Diabetes (2009) apresenta três critérios para o
diagnóstico de DM, descritos na Tabela 1.
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Tabela 1. Valores de glicose plasmática (mg/dL) para o diagnóstico de diabetes
mellitus e seus estágios pré-clínicos
Categoria de
glicose
Glicemia normal
Tolerância à glicose
diminuída

Jejum
<100
≥ 100 a <126

2 h pós 75g de
glicose
<140

Casual*
-

≥140< 200

Diabetes mellitus
≥126
≥ 200
≥ 200*
*Com sintomas clássicos, poliúria, polidipsia e perda de peso. Fonte: Adaptado de
Sociedade
Brasileira de Diabetes, 2009; Organização Mundial de Saúde (2006).

O tratamento do DM não pode se limitar a medidas medicamentosas,
sendo fundamental o desenvolvimento de um conjunto de medidas que
comprovadamente melhoram a qualidade de vida do indivíduo com DM, entre elas,
orientação nutricional, estímulo à atividade física regular, redução do consumo de
bebidas alcoólicas, abandono do tabagismo, monitorização glicêmica e atividades de
educação em saúde (SOCIEDADE BRASILEIRA DIABETES, 2007; BRASIL, 2011;
BRASIL, 2013; BRASIL, 2014). Esse conjunto de ações, devidamente, articulados
proporciona a redução da circunferência abdominal, da gordura visceral, melhorando
a ação da insulina, o que resulta na diminuição dos níveis de glicose no sangue
(PEREIRA et al., 2012).
Quando o paciente DM não adere às medidas não farmacológicas, devem
ser indicados agentes antidiabéticos, com o objetivo de controlar a glicemia e
promover a queda da hemoglobina glicada (HbA1C). Esse tratamento tem como
objetivo a normoglicemia que corresponde a jejum inferior a 100 mg/dl e pósprandial inferior a 140 mg/dl, necessitando de adequadas estratégias para a
manutenção em longo prazo (SUPLICY; FIGHERA; ZANATTA, 2010; PEREIRA et
al., 2012; BRASIL, 2013).
Atualmente, as doenças crônicas têm se apresentado como um
paradigma para as equipes de saúde em decorrência da alta prevalência, da
influência de muitos fatores, dos determinantes biológicos e socioculturais. Em
decorrência da cronicidade da Hipertensão Arterial e do Diabetes e o grande impacto
no perfil de morbimortalidade na população brasileira, em 2004, foi criado o Plano de
Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, nessa
proposta o Hiperdia foi implantado.
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Esse programa permitiu a informatização dos cadastros dos indivíduos
com diabetes e hipertensão nas unidades básicas de saúde. Tais informações
proporcionam ao gestor federal, estadual ou municipal planejar diretrizes e metas
para controle e prevenção dos agravos decorrentes dessas patologias (BRASIL,
2004). Por meio desse programa, os indivíduos com hipertensão arterial e diabetes
são acompanhados mensalmente, no qual os mesmos são avaliados quanto à sua
condição de saúde e participam de momentos educativos promovidos pela ESF
(BRASIL, 2004; BRASIL, 2010).
Dessa forma, a prevenção do DM e de suas complicações é hoje
prioridade em saúde pública. E para obter sucesso na abordagem de indivíduos com
DM, é fundamental o envolvimento das variadas categorias de profissionais que
compõem as equipes de saúde e exigem a participação ativa dos indivíduos com
DM, suas famílias e comunidade (BRASIL, 2010; BRASIL, 2014). Essa realidade é
produto de intensa investigação científica, em decorrência do impacto negativo na
qualidade de vida do indivíduo (custo social) e no custo financeiro que incorre ao
Sistema Único de Saúde (SUS) associado às doenças crônicas (BRASIL, 2010).
Em 2011, foi realizada uma pesquisa em nível federal pela Secretaria de
Vigilância em Saúde e constatou-se que a ocorrência do DM é mais comum em
pessoas com baixa escolaridade. Foi observado que 7,5% das pessoas que
estudaram até oito anos possuem diabetes, enquanto que entre as pessoas com
mais de doze anos de escolaridade a prevalência é de 3,7%, representando uma
diferença de mais de 50% (BRASIL, 2011). O Ministério da Saúde ressalta a relação
direta entre o tempo de estudo e o desenvolvimento do DM (BRASIL, 2013). Boell,
Ribeiro e Silva (2011) também associam a falta de conhecimento com o
aparecimento do DM e complicações da doença em pacientes diabéticos.
No entanto, diante de todos os conhecimentos científicos existentes para
o acompanhamento adequado aos pacientes com DM, faz-se necessário que os
profissionais da saúde tenham habilidades e competência para aplicá-las no dia a
dia com a participação ativa dos pacientes com DM, na qual os mesmos sejam
sujeitos participativos do processo contínuo de ensino-aprendizagem, pois trabalhar
o processo de aprendizagem, tendo como protagonista o paciente com DM, pode
ser a maneira ideal de propiciar o desenvolvimento do autocuidado.
2.2 ENSINO NA SAÚDE PARA O DESENVOLVIMENTO DO AUTOCUIDADO
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Apesar dos esforços para realizar atividades de educação em saúde,
frequentemente as equipes de saúde têm enfrentado dificuldades para sensibilizar o
paciente com DM, para realizar mudanças no estilo de vida para o desenvolvimento
do autocuidado, porém essas atitudes são necessárias para o controle efetivo da
doença e prevenção dos agravos (SOCIEDADE BRASILEIRA DIABETES, 2007;
BRASIL, 2013). Os pacientes com DM com dificuldade de incorporação do
autocuidado necessitam de um suporte maior dos profissionais da saúde para que
desenvolvam condições de cuidar de si mesmos (PEREIRA et al., 2012).
No sistema de saúde atual, a ESF possibilita uma aproximação da
comunidade por meio da atuação de uma equipe formada por médico, enfermeiro,
cirurgião-dentista, auxiliar de cirurgião-dentista, técnico de enfermagem e ACS. Esse
último destaca-se pelo seu papel fundamental no processo de consolidação do
autocuidado, por ter um vínculo mais próximo com os pacientes diabéticos,
facilitando o trabalho educativo, conscientizador e motivador do autocuidado
(BRASIL, 2014).
Segundo Mendes (2012), existem maneiras para a equipe de saúde
avaliar o comprometimento com o autocuidado por parte do paciente. Para tanto,
faz-se necessário analisar aspectos como o conhecimento sobre as crenças
relacionadas à condição de saúde; as atitudes, a confiança e a motivação diante das
mudanças; a importância dada à sua condição e a presença e a força nas redes de
suporte social.
A educação é uma forma de intervenção terapêutica considerada eficiente
para resolver esses impasses, tendo em vista que é desejável que pessoas com
capacidade de autocuidado, considerada insuficiente, progridam para um grau
suficiente (BRASIL, 2013; BRASIL 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DIABETES,
2015a). Nesse contexto, o papel das equipes de Atenção Básica é essencial para
apoiar os pacientes com doenças crônicas a fim de receberem informações que lhes
permitam construir conhecimentos que desenvolvam habilidades e competências
para uma postura pró-ativa de cuidado. Desse modo, as informações levantadas
pelo ACS ou qualquer membro da equipe de saúde são importantes para o
atendimento integral desses indivíduos, diminuindo o risco/vulnerabilidade (BRASIL,
2013).
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As equipes de Atenção Básica devem estimular, constantemente, a
colaboração entre elas e os indivíduos. Isso porque o autocuidado apoia-se na
relação de troca entre os saberes de cuidar de si e os saberes de cuidar do próximo.
Essa relação mútua apresenta-se na determinação do problema, no estabelecimento
das prioridades, metas, na criação de planos conjuntos de cuidado, na checagem do
cumprimento de metas, identificando as dificuldades em cumpri-las e resolvendo os
problemas de competência dos serviços de saúde (BRASIL, 2014).
A incorporação do autocuidado está sustentada no processo de pacientes
experientes, ou seja, pacientes que conhecem o seu problema de saúde e, por meio
da familiarização e experiências com seu problema de saúde, podem apoiar outros
pacientes

de

variadas

maneiras

no

desenvolvimento

do

autocuidado

(peereducation). Ressalta-se ainda que reuniões em grupo tendo como mediador um
membro da equipe de saúde, porém garantindo o protagonismo dos indivíduos, são
os formatos de intervenção mais sólidos e eficientes no desenvolvimento do
autocuidado (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL SAÚDE, 1997).
A educação em saúde tem sido uma ferramenta importante no processo
de tratamento das doenças crônicas, isto por promover um processo de
ensino/aprendizagem que prima o conhecimento de mundo dos indivíduos, que
considera fundamental os processos de aprendizagem por descoberta e que
promove a interação dos sujeitos envolvidos, desconsiderando os métodos passivos
e receptivos (PEREIRA et al., 2012).
No processo de busca pela qualidade de vida do paciente com DM, o
autoconhecimento e a autorreflexão por parte do paciente podem proporcionar que
os mesmos se tornem mais conscientes de suas responsabilidades na busca pela
saúde e qualidade de vida, e o estabelecimento dessa responsabilidade facilita o
processo de aprendizagem e as mudanças de comportamentos necessárias para
controle da doença. Portanto, o processo de aprendizagem estabelece-se por meio
da ação motivada, não decorrendo da imposição ou memorização, porém do nível
de conhecimento obtido no processo de compreensão, reflexão e crítica (VILA; VILA,
2007).
Em um estudo de revisão sistemática, realizado por Spahn, Reeves, Keim
et al.,(2010), abordando estratégias cognitivo-comportamentais, constatou-se que
programas de educação para pacientes com DM tipo 2 proporcionam melhora da
glicemia, HbA1C e peso corporal. Concluiu-se que a motivação, durante o processo
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educativo

e

a

informação

sobre

a

doença

durante

as

consultas

de

acompanhamento, são excelentes estratégias para a promoção da mudança de
comportamento, auxiliam o paciente com DM a descobrir fragilidades e resolver os
desafios para mudança, aumentam a adesão ao tratamento, as recomendações e a
melhora nos resultados clínicos, como controle glicêmico e perda de peso (SPAHN
et al., 2010).
É essencial, no processo de educação em saúde, que a equipe de saúde
possua conhecimentos sólidos para a escolha adequada da concepção pedagógica
a ser usada no processo educativo, pois a mesma pode propiciar aos pacientes com
doença crônica um despertar da curiosidade e criticidade sobre seu estado de saúde
e doença, promovendo a construção e reconstrução de novos conhecimentos,
acontecendo, assim, aprendizagem significativa dos indivíduos. Por isso, a
educação em saúde pode propiciar a emancipação dos pacientes com doenças
crônicas, para o desenvolvimento do autocuidado no âmbito da saúde (NETO, 2002;
LEITE; PRADO; PERES 2010; PEREIRA et al., 2012; AMERICAN DIABETES
ASSOCIATION, 2015).
As estratégias de ensino, centradas na transmissão de informações, na
qual o aluno/paciente é visto como receptor tem apresentado limitações que
culminam no fracasso do processo educativo. Isso sinaliza para os profissionais da
saúde a necessidade da utilização de metodologias educativas mais ativas que
proporcionem o protagonismo dos indivíduos durante todo o processo de
ensino/aprendizagem, ampliando a comunicação entre eles, a motivação e a
interação entre os sujeitos (BRASIL, 2009; BRASIL, 2014).
Estudos realizados em várias partes do mundo, utilizando concepções
pedagógicas mais ativas no processo de ensino/aprendizagem de pacientes com
DM, têm constatado efeitos positivos (NORRIS et al., 2002, RHEE et al. 2005;
JARVIS; SKINNER; CAREY et al., 2010, PEREIRA et al., 2012). Ao receber
tratamento eficiente e apoio por parte da equipe de saúde para o autogerenciamento
e acompanhamento regular, os pacientes com DM apresentam melhoras no controle
glicêmico, na prevenção e controle das complicações agudas e crônicas decorrentes
dessa patologia (JARVIS et al., 2010). Diante dessas constatações, a Teoria Social
Cognitiva apresenta-se como uma estratégia de ensino que contempla os processos
educativos centrados no protagonismo, na motivação e interação entre os indivíduos
e vem obtendo sucesso no ensino de pacientes com DM.
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2.3

TEORIA

SOCIAL

COGNITIVA

PARA

O

DESENVOLVIMENTO

DO

AUTOCUIDADO EM DIABETES

Na linha do cuidado e na atenção integral à saúde dos pacientes com DM,
é necessário considerar a necessidade dos pacientes serem sujeitos autônomos no
que se refere ao cuidado com sua saúde. A Teoria Social Cognitiva defende que o
comportamento humano é influenciado pelo ambiente no qual o indivíduo está
inserido, pelos fatores comportamentais e pelos fatores pessoais. Assim, propor a
implementação de um modelo de intervenção educativa para o cuidado das doenças
crônicas, deve-se considerar as abordagens mais pró-ativas, em que o indivíduo
participa ativamente de todo processo educativo proposto. Além disso, o profissional
da saúde deve trabalhar com o princípio da motivação e feedback em grupo,
proporcionando a experiência vicária dos indivíduos, os quais podem potencializar o
desenvolvimento do autocuidado (BANDURA, 1997; BANDURA, 1986; BANDURA,
2008).
A experiência vicária é a capacidade que o ser humano possui de
aumentar suas crenças de autoeficácia (AE), observando o comportamento de
outros indivíduos. As crenças de autoeficácia referem-se à confiança que um
indivíduo possui na sua capacidade de organizar e executar ações que foram
exigidas para alcançar certas realizações, ou seja, é a percepção que os indivíduos
têm sobre sua capacidade pessoal de alcançar um objetivo (BANDURA, 1997;
BANDURA 2008).
A Teoria Social Cognitiva é uma teoria psicológica que apresenta um
referencial teórico aprofundado no campo da aprendizagem social e explicativo para
a ação e desenvolvimento dos seres humanos (BANDURA, 1986). Apesar de ser
uma teoria desenvolvida em um país considerado de primeiro mundo (Canadá), com
outra cultura e de condições socioeconômicas elevadas, tem propiciado resultados
positivos no âmbito educacional brasileiro (BZUNECK et al., 2008).
Os seres humanos são seres sociais, que vivem em grupo onde são
influenciados por ele e também exercem influência sobre o meio onde estão
inseridos (TORISU; FERREIRA, 2009). Nesse sentido, a Teoria Social Cognitiva
apresenta um padrão explicativo para o funcionamento dos seres humanos que se
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desenha, de acordo com Bandura (1986), pelo determinismo recíproco no qual o
comportamento, os fatores pessoais e o ambiente em que os indivíduos estão
inseridos interagem de forma recíproca, influenciando-se bidirecionalmente,
formando um triângulo de relações mútuas (BANDURA, 1986; BANDURA,
JOURDEN, 1991).
Esse padrão explicativo do funcionamento humano que apresenta a
natureza recíproca dos determinantes na Teoria Social Cognitiva permite que as
intervenções terapêuticas sejam direcionadas para fatores pessoais, ambientais ou
comportamentais. Exemplos de aplicação dessa natureza recíproca seriam as
estratégias desenvolvidas para elevar o bem-estar do indivíduo ou para melhorar as
habilidades e capacidade comportamental. Nessa perspectiva, os processos de
ampliação do bem-estar e os que objetivam melhorar as habilidades e as
capacidades comportamentais dos indivíduos podem ser direcionadas para os
processos cognitivos, emocionais, ou motivacionais que se constituem a base dos
fatores pessoais do ser humano (BANDURA, 1986).
Por isso, o profissional da saúde pode trabalhar com educação em saúde,
utilizando a Teoria Social Cognitiva para melhorar os estados emocionais dos
pacientes com DM, aprimorando as autocrenças e melhorando suas habilidades
para autocuidado e práticas autorregulatórias (comportamento), propiciando um
ambiente com estrutura física adequada e materiais pedagógicos, que promovam as
inter-relações e o protagonismo dos indivíduos (fatores ambientais), proporcionando,
assim, o sucesso do processo educativo com pacientes portadores de DM. Na visão
da aprendizagem social, as pessoas não são somente incitadas por forças interiores,
tão pouco moldadas automaticamente por estímulos externos, pois o funcionamento
explicado

pelo

modelo

de

reciprocidade

triádica

no

qual

descreve

que

comportamentos, fatores pessoais (fatores cognitivos) e ambientais se relacionam
de maneira interativa entre eles. O modelo apresentado na Figura 1 ilustra as
relações entre os determinantes na causa da recíproca triádica (BANDURA, 1986).
Comportamento Humano

Fatores pessoais

Fatores ambientais
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Na perspectiva de “agência,” apresentada na Teoria Social Cognitiva, o
empoderamento do autodesenvolvimento, adaptação e mudança do indivíduo
podem ser influenciados e controlados por ele mesmo. Deste modo, ser agente
significa influenciar o próprio desenvolvimento de modo intencional. As pessoas
possuem esta capacidade de influenciar diretamente o caminho de suas vidas,
sendo

auto-organizadas,

pró-ativas,

autorregulatórias

e

autorreflexivas,

influenciando intencionalmente esse caminho, não sendo um mero produto das
condições apresentadas durante o curso da vida (BANDURA, 2001; BANDURA,
2008).
Assim, desenvolver intervenções educativas com pacientes diabéticos,
tendo como base a Teoria Social Cognitiva (aprendizagem social), apresentada por
Bandura, o paciente com DM será visto como protagonista central do processo
educativo, e o profissional da saúde, um mediador ou facilitador da aprendizagem,
ou seja, o que desperta no paciente suas potencialidades, para o desenvolvimento
das crenças de autoeficácia para assim poder intervir na realidade do seu estado de
saúde, conquistando sua saúde e qualidade de vida (BANDURA, 2008; BRASIL,
2009).
Nesse contexto, o paciente com DM deve ser visto como corresponsável
pela sua saúde, na qual ele, mais do que qualquer outra pessoa, deve desejar o
alcance do controle e prevenção dos agravos da doença. Esse processo de
educação em saúde com diabéticos necessita acontecer durante toda a vida dos
pacientes. Tendo em vista que são esses momentos educativos, motivadores,
participativos e de feedback que permitirão a autoavaliação e regulação de atitudes
(BANDURA, 2008; BRASIL, 2009).
Desse modo, trabalhar a educação de pacientes com DM, na perspectiva
de agência, autoeficácia e modelação proposta por Bandura, é propiciar momentos
de informação sobre a doença, troca de experiência, autoavaliação e motivação
através de experiências bem sucedidas ou exemplos de comportamentos
(BANDURA, 2008). O termo modelação, apresentado por Bandura, ressalta que o
processo de aprendizagem pode acontecer por meio da convivência com outros
modelos de comportamentos. Esse processo não é imitação de respostas, mas
refere-se a uma aprendizagem por instrução, em que os modelos presentes são
usados como transmissores de valores, conhecimentos, habilidades etc. Nessa
perspectiva, a natureza humana tem uma imensa capacidade de ser moldada pelo
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contato com a experiência direta e observacional de modelos de comportamentos
que obteve êxito em ações compartilhadas em grupos, porém dentro dos limites
biológicos de cada ser humano (BANDURA, 2002; BANDURA, 1986).
Vários estudos internacionais e nacionais têm sido realizados em varias
áreas do conhecimento, inclusive no aprendizado de matemática. Isto com objetivo
de avaliar a influência das crenças de autoeficácia no aprendizado de matemática.
Essas pesquisas constataram que essas crenças de autoeficácia influenciam
diretamente no processo de aprendizagem, bem como na motivação dos indivíduos
acerca do desenvolvimento individua (PAJARES; MILLER 1994; MEECE, 1994;
PAJARES, 1996; PAJARES, MILLER 1997; PAJARES; GRAHAM 1999; PAJARES,
NEVES, 2002; SCHUNCK 2004; DOBARRO, 2007). Um exemplo é o estudo de
Dobarro (2007). Nesta pesquisa foram investigados vários aspectos,
dentre eles a influencia da autoeficácia em atitudes em relação a
resolução de problemas na matemática. Neste estudo participaram 213
indivíduos do Ensino Médio de duas escolas, uma pública e outra privada.
Os achados do estudo demonstraram a relação direta entre as atitudes, a
autoeficácia e o desempenho matemático.
Na área da saúde, várias pesquisas de intervenção educativa, realizadas
com indivíduos com doenças crônicas, têm relacionado autoeficácia à mudança no
comportamento para adesão a exercícios físicos, à terapia medicamentosa,
recomendações médicas e melhora do conhecimento para controle da doença.
Estes estudos constataram que os grupos que participaram das intervenções
educativas, tendo como base a Teoria Social Cognitiva, apresentaram uma maior
adesão ao tratamento instituído, melhoraram o automanejo das doenças crônicas e
o conhecimento acerca da doença. Concluindo que, os indivíduos que participaram
das intervenções educativas tiveram melhores resultados que os indivíduos que
continuaram participando dos atendimentos de rotina na unidade básica de saúde, e
essa mudança de comportamento, no âmbito da saúde, pode estar relacionada com
as crenças de autoeficácia (GASTAL, 2005; CASTRO; PINTO; PONCIANO, 2009;
DODF; FERREIRA; NASCIMENTO et al., 2010; PELEGRINO; DANTAS, 2013;
MONCAIO, et al., 2013).
A literatura sobre o tema de modo geral apresenta que indivíduos que
desenvolvem crenças de autoeficácia mais fortes se dedicam por mais tempo e com
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mais esforço a uma determinada atividade, tendo, assim, mais oportunidades de
sucesso na mesma. E ressaltam, ainda, que intervenções educativas podem
promover o aumento das crenças de autoeficácia e proporcionar a mudança no
comportamento humano (PAYARES, GRANH, 1999; SCHINK, 2004; DOBARRO,
2007; TORISU; FERREIRA, 2009; YUNUS; ALI, 2009).
Segundo Júnior e Winterstein (2010), esse constructo psicológico da
autoeficácia é caracterizado teoricamente como um mecanismo cognitivo para
mediar motivação e comportamento humano, voltados a um determinado objetivo ou
meta que se almeja alcançar. Assim, é importante desenvolver estudos que abordem
essa problemática no âmbito da saúde, pois essa abordagem teórica pode trazer
grandes benefícios para o desenvolvimento do autocuidado das pessoas com DM.
Deste modo, as intervenções educativas com pacientes com DM devem
permitir que as informações adquiridas, os exemplos de modelação, a motivação e o
feedback instrutivo transformem as concepções dos indivíduos em desempenhos
mais eficientes, porque os momentos de feedback, durante as ações educativas,
propiciam informações necessárias para diagnosticar e corrigir as ações, o que pode
propiciar a modificação do comportamento humano por meio da comparação de
informações entre os indivíduos envolvidos, permitindo que as competências
desejadas sejam incorporadas pelo indivíduo (BANDURA, 2008).
Para Bandura (2008), adquirir habilidades não significa saber usá-las de
maneira eficiente durante circunstâncias adversas. Assim sendo, a competência
humana requer autoconfiança em suas próprias capacidades para usar as
habilidades incorporadas positivamente. Logo, o processo de ensino não pode se
restringir, apenas, à transmissão de conhecimentos e regras de comportamento
humano. O mesmo deve propiciar as influências de modelação para então alcançar
a AE, crença tão importante para mudança de comportamento humano.
Essa construção psicológica da autoeficácia é caracterizada como uma
estrutura cognitiva para mediação da motivação e do comportamento humano,
direcionado

a

um

objetivo

ou

meta

que

se

deseja

alcançar

(JÚNIOR;

WINTERSTEIN, 2010). Assim, é importante desenvolver estudos que abordem esta
problemática no âmbito da saúde, pois essa abordagem teórica pode trazer grandes
benefícios para o desenvolvimento do autocuidado das pessoas com DM.
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3 OBJETIVO(S)

3.1 OBJETIVO GERAL
Analisar o efeito de uma intervenção educativa, baseada na teoria social
cognitiva, sobre o conhecimento, parâmetros bioquímicos e antropométricos em
pacientes com diabetes tipo 2.
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Caracterizar os grupos em estudo (grupo intervenção e controle),
segundo

as

variáveis

sociodemográficas,

antropométricas

e

bioquímicas;
 Avaliar o conhecimento dos pacientes com diabetes acerca da doença
(grupo intervenção e controle), antes e após o desenvolvimento da
intervenção educativa;
 Analisar as variáveis de controle bioquímicas e antropométricas (grupo
intervenção e controle), antes e após a intervenção educativa.
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4 METODOLOGIA

4.1 TIPO DE ESTUDO
O estudo foi do tipo estudo clínico randomizado, que é um estudo
experimental com seres humanos e tem como objetivo o conhecimento do efeito de
intervenções em saúde (SOUZA, 2009).
4.2 LOCAL DO ESTUDO
Este estudo foi desenvolvido na Estratégia Saúde da Família, do
Município de Israelândia-GO. O município de Israelândia está situado na região
Centro-Oeste do estado de Goiás, há 201 quilômetros da capital. Possui uma área
de 577 km,2 e uma população total de 2.962 habitantes. A principal atividade
econômica do município é a pecuária, tanto de corte quanto de gado leiteiro. No
município também são desenvolvidas atividades econômicas, envolvendo a indústria
de mandioca para fabricação de farinha (IBGE, 2015). Em 2013, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Município foi 5,1 (INEP, 2015).
A área urbana de Israelândia é composta por 775 famílias, e a rural por
232, todas cadastradas no Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), totalizando
1007 famílias e 2.919 pessoas, dessas 50,3% são do sexo masculino.
A atenção à saúde no Município dispõe de hospital público municipal que
presta o atendimento de consulta, internação e emergência; de uma equipe da ESF,
composta por nove agentes comunitários de saúde, uma enfermeira, duas técnicas
de enfermagem, dois médicos, sendo um do Programa Mais Médicos do governo
federal1 e um cirurgião-dentista. O Município dispõe de um Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF), que é composto por um enfermeiro, um educador físico, uma
fisioterapeuta e uma nutricionista, que prestam seu atendimento na ESF.
As doenças mais prevalentes no Município são hipertensão com (19,2%)
e diabetes (4,3%) (SIAB, 2015).
4.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO
1 O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários
do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em infraestrutura, além de levar mais
médicos para regiões onde há escassez ou ausência de profissionais (BRASIL, 2016).
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Na ESF são desenvolvidos os seguintes programas: tabagismo, saúde do
homem, saúde da gestante, saúde do idoso, sistema de vigilância alimentar
nutricional (SISVAN) e Hiperdia.
Os hipertensos e diabéticos são acompanhados mensalmente com
consultas, que são agendadas previamente e comunicadas aos mesmos, pelos
agentes comunitários de saúde e por meio de anúncio em carro de som. Durante a
consulta, são realizados acompanhamento dos dados antropométricos: índice de
massa corporal, circunferência da cintura, controle da glicemia capilar e pressão
arterial (PA) e palestras educativas. No levantamento realizado nos arquivos do
Hiperdia em julho de 2015, identificou-se o cadastro de 568 pacientes com
hipertensão e 103 pacientes com DM.
4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Os critérios de inclusão foram: ser paciente com DM tipo 2 não insulinodependente, ser cadastrado na ESF, do Município de Israelândia-GO, ter condições
físicas para deslocamento até o local da pesquisa e ser maior de 18 anos.
4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Como

critérios

de

exclusão

foram

definidos

ser

paciente

insulinodependente ou iniciar a terapia com insulina durante a pesquisa, ser menor
de 18 anos, faltar a quatro atendimentos previamente agendados ou possuir
patologia que dificulte a compreensão (ex: surdez).
4.6 AMOSTRA
A amostra foi constituída de todos os 83 pacientes que atenderam aos
critérios de inclusão: ser paciente com DM tipo 2 não insulinodependente,

ser

cadastrado na ESF, do Município, ter condições físicas para deslocamento até o
local da pesquisa, ser maior de 18 anos. A randomização foi feita por meio de sorteio
simples, em dois grupos: grupo controle (GC=42) e intervenção (GI=41). Ao final do
estudo, foram excluídos quatro pacientes do GI devido ao número de faltas,
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totalizando 38 participantes. No GC, um paciente iniciou o tratamento com insulina e
dois faltaram quatro consultas, portanto foram excluídos do estudo, ficando assim o
grupo composto de 38 pacientes. Ao final, a amostra do estudo foi constituída por 76
participantes, cada grupo com 38 participantes. O fluxograma de obtenção da
amostra final encontra-se descrito na Figura 1.

4.7 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS
4.7.1 – Questionário Autoaplicado sobre Conhecimento do Diabetes Mellitus
Para avaliação do conhecimento prévio dos participantes sobre DM foi
utilizado um questionário autoaplicado, validado por Otero, (2005) e adaptado por
Pereira et al. (2012) (Anexo 1).
O questionário é composto por 31 questões relacionadas ao DM,
distribuídas em oito tópicos. O valor igual a dez foi atribuído para cada questão
considerada correta. Dessa forma, obteve-se

um valor para cada tópico do

questionário, de acordo com os dois momentos do estudo. O primeiro tópico era
referente a questões gerais relacionadas ao diabetes, e a pontuação máxima que o
indivíduo poderia obter era de 60 pontos. No segundo tópico, questões acerca de
atividade física, pontuação máxima de 40 pontos. No terceiro tópico, questões sobre
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alimentação, máximo de 70 pontos. No quarto tópico, cuidado com os pés,
pontuação máxima de 20 pontos. No quinto tópico, parâmetros clínicos, pontuação
máxima 30 pontos. No sexto tópico, hipoglicemia, máximo de pontos 60. No sétimo
tópico, complicações crônicas, pontuação máxima de 20 pontos. E no oitavo tópico,
apoio familiar, pontuação máxima de 10 pontos. A pontuação máxima do
questionário era de 310 pontos (OTERO, 2005; PEREIRA et al., 2012).
O questionário foi aplicado em dois momentos, em ambos os grupos GI e
GC: no início da pesquisa, antes de qualquer ação educativa e ao final do estudo.
4.7.2 – Formulário de Acompanhamento dos Pacientes
Para o registro do acompanhamento dos dados antropométricos e
bioquímicos dos participantes durante o desenvolvimento do estudo, foi utilizado um
formulário de consulta, adaptado do estudo de Pereira (2012) (Anexo 2).
4.8 COLETA DE DADOS
O estudo foi realizado em quatro etapas:

1ª Etapa - Formação dos grupos (GI e GC)
Os participantes deste estudo foram selecionados a partir dos registros
das consultas de acompanhamento, realizadas mensalmente na ESF, do Município
de Israelândia-GO.
Todos os pacientes que atenderam aos critérios de seleção foram
distribuídos aleatoriamente. A randomização foi feita por meio de sorteio simples, em
dois grupos: grupo controle (GC=42) e intervenção (GI=41). Ao final do estudo,
foram excluídos quatro pacientes do GI devido ao número de faltas, totalizando 38
participantes. No GC, um paciente iniciou o tratamento com insulina e dois faltaram
quatro consultas, portanto foram excluídos do estudo, ficando assim o grupo
composto de 38 pacientes. Ao final, a amostra do estudo foi constituída por 76
participantes, cada grupo com 38 participantes.
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2ª Etapa - Aplicação dos questionários, coleta de dados bioquímicos e
antropométricos (pré-intervenção)
Antes da intervenção, foram aplicados aos participantes do GI e GC o
questionário sobre o conhecimento acerca da doença (Anexo 1) e preenchido um
formulário de pré-consulta (Anexo 2). Também foram realizadas a avaliação
antropométrica e a coleta de exames bioquímicos de glicemia capilar e hemoglobina
glicada.
3ª Etapa – Intervenção
O GI participou de 12 intervenções educativas com periodicidade
quinzenal, realizadas pela pesquisadora, enquanto o GC não participou das
intervenções educativas, porém continuou participando das atividades desenvolvidas
pela ESF no Hiperdia (palestras e orientação individual). Antes do início do estudo,
foi feita a leitura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) para
GC, durante as ações do Hiperdia, e para GI, no primeiro encontro, para coleta de
assinatura dos participantes.
As atividades educativas desenvolvidas com o GI aconteceram no
período de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. Iniciaram-se com a coleta de
dados, com objetivo de identificar o conhecimento prévio dos pacientes com DM tipo
2 acerca da doença.
Os encontros com o GI aconteceram quinzenalmente, no período
matutino, em horário fixo, pré-estabelecido, com duração de duas horas e meia
cada, em um espaço social da comunidade e de fácil acesso aos componentes do
grupo.
No início do estudo, foram apresentados aos participantes do GI os
objetivos do estudo, a metodologia adotada, o papel de cada um no GI, o direito e
importância em manifestar a respeito dos seus problemas, das dificuldades no
controle da doença, de questionar sobre como superá-las e a importância do
estabelecimento de um objetivo pessoal do controle da patologia. Antes do início do
trabalho, foi feita a leitura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice
A) para coleta de assinatura dos participantes. Foi entregue a cada participante um
cronograma das atividades educativas, que continha os objetivos do estudo, os dias
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dos encontros, horário e local.
Como estratégia de ensino foi utilizada a Teoria Social Cognitiva que está
fundamentada na participação ativa, estabelecimento de objetivo, momentos de
feedback, troca de experiência, reflexão sobre as atitudes e interpretações sobre a
doença (BANDURA, 2001, BANDURA, 2005, BANDURA, 2008).
Essa etapa foi constituída de dois momentos:
a. Momento 1- Levantamento do conhecimento prévio e estabelecimento
de objetivo
Os temas que foram abordados com GI originaram-se a partir de roda de
conversas que aconteceram nos dois primeiros encontros, nos quais se realizou o
levantamento dos conhecimentos prévios, das necessidades, limitações e
experiências positivas e negativas em relação ao DM. Para propiciar essa
aproximação com os participantes do estudo, foram realizados um roteiro de
discussão com os seguintes tópicos utilizando dinâmica do repolho de grupo. 2 : - O
que você conhece sobre diabetes?; - Quais dificuldades você enfrenta no dia a dia
em decorrência do diabetes?; - O que você sabe que te ajuda a controlar o
diabetes? - Qual seu objetivo participando deste estudo?.
Depois da discussão, foi proposta aos participantes a delimitação de um
objetivo geral que desejavam alcançar em relação ao controle da sua doença. Esse
objetivo individual foi escrito pelos pacientes em uma cartolina, e, durante todos os
encontros, foi anotado o que fizeram durante os quinze dias para o alcance do seu
objetivo. Esse momento possibilitou o feedback, motivação individual/coletiva e o
desenvolvimento das crenças de autoeficácia.
O conteúdo das discussões foi registrado pela pesquisadora, e os
assuntos-chave ressaltados pelos pacientes diabéticos foram organizados em
frases-chave para compor o tema a ser trabalhado no encontro seguinte.
b. Momento 2 – Ações Educativas
Nesse momento, foi elaborado um plano de ensino (Apêndice B) para
2 Link para acesso à dinâmica do repolho: http://.com.br/2010/ coresponsabilidade.blogspot
07/dinamica-do-repolho.html
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cada um dos temas geradores descritos nos dois primeiros encontros e na análise
do questionário de conhecimento sobre o DM, inicialmente aplicado. Descrição dos
dois primeiros encontros no cronograma abaixo:
Encont
ro
1°

2°

Dia
23/09
/15

14/10
/15

Tema
Programático
Levantamento
Dos
conhecimentos
prévios e temas
geradores
Fisiopatologia do
DM

Estratégias de Ensino

Recursos

Apresentou-se os objetivos da pesquisa e dos
encontros. Entrega do calendario dos encontros
com dias, horarios e local dos encontros.
Círculo de conversa: dinâmica.Link: http://coresponsabilidade.blogspot.com.br/2010/07/dina
mica-do-repolho.html
Realizou-se dinâmica para conhecimento do
corpo. Usou-se chave e fechadura (biscut) para
simbolizar o trabalho da insulina para entrada de
glicose nas celulas, com roda de conversa
promoveu-se a motivação do grupo em busca do
objetivo e promoção do autocuidado.
Ressaltando sempre a objetivo inicial
estabelecido para controle da doença.

Cartolina,
papel, som e
máquina

Modelo de
chave e
fechadura
em biscut.
Máquina
fotografica.

Os planos de ensino apresentaram situações problematizadoras da realidade
dos participantes, porém passíveis de serem superadas. Essas atividades, na
literatura, são denominadas “metas próximas” (BORUCHOVITCH; BZNECK, 2001,
ANTUNES, 2002). Dois exemplos de metas próximas utilizadas, neste estudo, foram
reduzir os níveis de glicose no sangue e diminuição de peso. Para estabelecimento
dessas metas, eram considerados o nível atual de glicose no sangue e o peso atual,
sempre propondo metas passíveis de serem alcançadas. Essas metas foram usadas
como instrumento motivador, que são importantes para o desenvolvimento de
crenças de autoeficácia. As situações problematizadoras foram estruturadas a partir
de recursos que podem motivar as discussões e a mudança de comportamento
como: fotos, figuras, frases escritas pelos pacientes, cartazes, música, passeio,
perguntas e expressões verbais de experiências significativas.
Posteriormente a essa fase, os participantes do estudo expressaram os
pontos-chave, analisados por eles e a pesquisadora. Esse momento propiciou o
feedback com decodificação da situação-problema, buscando compreender o
indivíduo com DM.
O feedback, desenvolvido durante as ações, propicia informações
necessárias para diagnosticar e corrigir as ações, resultando na modificação do
comportamento por meio das informações comparativas, de forma que as
competências desejadas sejam incorporadas pelo indivíduo (BANDURA, 2008).
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Desse modo, os pontos que ainda estavam frágeis foram esclarecidos pela
pesquisadora, para melhor conscientização sobre os pontos importantes e
motivação dos participantes para as mudanças de comportamento necessárias para
alcançar o objetivo inicial. No final, foi solicitada ao grupo a verbalização de soluções
aplicáveis à realidade de cada um.
4ª – Etapa – Aplicação dos questionários, coleta de dados bioquímicos e
antropométricos (pós-intervenção)
Ao final do estudo, foi aplicado novamente o questionário de
conhecimento a cerca do DM no mesmo formato inicial e, novamente, os
participantes de ambos os grupos, GI e GC, foram submetidos à coleta dos dados
antropométricos e bioquímicos.
4.9 VARIÁVEIS DO ESTUDO
4.9.1 Variáveis demográficas
Foram analisadas as variáveis: sexo (masculino e feminino), idade (anos)
e escolaridade (nível de estudo: analfabeto, primeiro grau completo, segundo grau
completo e terceiro grau completo) dos participantes da pesquisa.
4.9.2 Glicemia Capilar (HGT)
Para obtenção dos resultados da glicemia capilar foi utilizado o
glicosímetro da marca BAYER, modelo ContourTs e fitas reagentes compatíveis com
o modelo. A punção digital foi realizada por meio de lanceta estéril, descartável, de
uso individual. O procedimento foi realizado pela pesquisadora, no início do estudo e
no final do estudo, sendo observado o tempo transcorrido da última refeição, para
registro do dado em situação de jejum ou pós-prandial (INTERNATIONAL
DIABETES FEDERATION, 2007).
A técnica para a realização seguiu as recomendações das Associações
Brasileira (2007) e Americana (2008) de Diabetes. Esse teste foi realizado com o
objetivo de monitorar glicemia dos pacientes diabéticos participantes deste estudo.
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4.9.3 Hemoglobina Glicada (HbA1c)
O exame de hemoglobina glicada (HbA1c) apresenta a glicemia média de
um indivíduo durante dois a três meses anteriores à data da coleta do material para
o exame. Deste modo, este exame é importante para o controle da glicemia, pois
níveis elevados e prolongados de glicose no sangue pode causar efeitos danosos ao
organismo humano, resultando em complicações agudas da doença (BASQUES;
GUIMARÃES; VIDIGA et al., 2004).
A meta adotada por este estudo está de acordo com os parâmetros
preconizados pela Sociedade Brasileira de Diabetes (2015), que preconiza a
hemoglobina A1c < 6,5%. O método de ensaio que foi utilizado é certificado pelo
National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP), como recomenda a
Sociedade Brasileira Diabetes (2015).
Os pacientes participantes deste estudo realizaram o exame no
laboratório do Hospital Municipal Dom Bosco de Israelândia-Go, em um único dia,
antecipadamente reservado para esse fim.
4.9.4 Antropométricas
As medidas antropométricas foram realizadas utilizando procedimentos
padronizados (LOHMAN, ROCHE, MARTOREL 1988; BRASIL, 2004; BRASIL,
2011). Os participantes deste estudo foram pesados e medidos descalços e com
roupas leves. Para a medida do peso, foi utilizada a balança eletrônica da marca
Toledo, modelo GiantLithium, com capacidade para 150 kg e precisão de 100 g.
Para a medida da altura, foi utilizado o estadiômetro portátil (Welmy), com precisão
de 0,1 cm.
O cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) foi realizado dividindo o
peso (em Kg) pelo quadrado da altura (em metros) (BRASIL, 2004). Para a
classificação dos valores de IMC, foi utilizada a recomendação da Organização
Mundial Saúde: < 18,5 kg/m 2 (baixo peso); 18,5 a 24,99 kg/m 2 (peso normal); 25 a
29,99 kg/m2 (sobrepeso) e ≥ 30 kg/m2 (obesidade) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE, 1995).
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A medida da circunferência da cintura foi realizada com uma fita métrica
com precisão de 0,1 cm, com a pessoa em pé, ereta, abdômen relaxado, braços
estendidos ao longo do corpo e as pernas paralelas, ligeiramente separadas,
seguindo a técnica padronizada do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). Para
avaliação da circunferência de cintura, foram utilizados os critérios estabelecidos
pela OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1997), que considera valores
alterados para mulheres igual ou maior que 88 cm e para os homens iguais ou
maiores que 102 cm. O acompanhamento do peso, altura e circunferência da cintura
foi realizado com os dois grupos GI e GC, no início e no final do estudo.
4.9.5 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram digitados em planilha Excel e processados no programaStata (versão SE. 64). O teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi usado para
verificar a normalidade das variáveis . Foram utilizados os testes do Qui-Quadrado e
T-Student para analisar as variáveis categóricas e numéricas, respectivamente, com
um nível de significância de 0,05%.

4.9.6 ASPECTOS ÉTICOS
Esta pesquisa considerou, em todas as suas etapas, os princípios éticos
fundamentais que norteiam pesquisas envolvendo seres humanos, descritos e
estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 466/12
(BRASIL, 2012).
Inicialmente, o projeto foi apresentado à Secretaria Municipal de Saúde
de Israelândia e solicitada anuência para a execução da pesquisa. O projeto foi
encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas (CEPHC/UFG), aprovado em 16/09/2015, parecer nº 1.231.283.
As informações coletadas e os dados foram apresentados de forma
agrupada, não sendo divulgados os nomes dos entrevistados, mantendo-se a
confidencialidade sobre as respostas de cada indivíduo. Todos os indivíduos
selecionados foram informados sobre os objetivos do estudo, riscos e benefícios,
assim como a liberdade de sair do estudo a qualquer momento. O termo de
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Consentimento Livre Esclarecido foi estruturado de maneira a permitir e registrar
seguridade no que se refere aos direitos e validação de aspectos éticos: sigilo,
anonimato, participação voluntária e ausência de prejuízos (Apêndice A).

45

5 ARTIGO CIENTÍFICO
Conforme estabelecido nas normas do MEPES, esta dissertação
apresenta o artigo intitulado: Educação em Saúde: Avaliação de Intervenção
Educativa com Pacientes Diabéticos, Baseado na Teoria Social Cognitiva, que
foi submetido à Revista Ciência e Educação, cujas normas de submissão e
publicação encontram-se no Anexo 5. Qualis A1 no ensino.

46
Educação em Saúde: Avaliação de Intervenção Educativa com Pacientes Diabéticos, Baseada
na Teoria Social Cognitiva
Health Education: Educational Intervention Assessment with Diabetic Patients Based on
Social Cognitive Theory
Cláudia Ribeiro de Lima Santos 1
Ida Helena Carvalho F. Menezes 2
Maria do Rosário Gondim Peixoto 3
Resumo: O objetivo do estudo foi analisar os efeitos de uma intervenção educativa sobre o
conhecimento e sobre os parâmetros bioquímicos e antropométricos de pacientes diabéticos,
cadastrados em uma unidade da Estratégia Saúde da Família (ESF), de um município do
Centro- Oeste goiano. Foi realizado um ensaio clínico randomizado com 83 pacientes
cadastrados no ano de 2015. Os pacientes foram aleatoriamente alocados nos grupos
intervenção (GI; n= 38) e controle (GC; n=38). O GI participou de uma intervenção
educativa, tendo como base a Teoria Social Cognitiva, e GC continuou participando das
atividades desenvolvidas na unidade de saúde. Os dados sobre conhecimento do diabetes
foram obtidos por meio de um questionário estruturado validado. Os resultados apontaram
para uma melhora do conhecimento para GI (p<0,001). Em relação aos parâmetros
bioquímicos e antropométricos, GI quando comparado ao GC apresentou uma diminuição da
HbA1c (p<0,001), glicemia capilar (p<0,001), índice de massa corporal (p<0,001) e
circunferência da cintura (p<0,001), o inverso foi observado para GC. Concluiu-se que foi
possível melhorar o conhecimento, níveis glicêmicos e dados antropométricos por meio de
intervenções educativas que consideraram a importância do construto psicológico da
autoeficácia para empoderamento do conhecimento e controle do Diabetes Mellitus.
Palavras-chave: Educação em saúde. Diabetes mellitus. Autocuidado. Autoeficácia.
Abstract: The aim of the study was to analyze the effects of an educational intervention on
knowledge, biochemical and anthropometric parameters in diabetic patients registered in a
unit of the Family Health Strategy of a municipality of Brazil Center-West. A randomized
clinical trial with 83 patients registered in 2015. Patients were randomly allocated in the
intervention group (GI, n = 38) and control group (GC, n = 38). The GI participated in an
educational intervention based on Social Cognitive Theory and GC continued participating in
the activities at the facility. The data on diabetes knowledge was obtained through a structured
questionnaire validated. The results point ed to an improvement of knowledge for GI (p
<0,001). The biochemical and anthropometric parameters of GI, when compared to the GC
showed a decrease in HbA1c (p <0,001), blood glucose (p <0,001), body mass index (p
<0,001) and waist circumference (p <0,001). The reverse about GC was observed. We
concluded that it was possible to improve the knowledge, glucose levels and anthropometry
through educational interventions that consider the importance of the psychological construct
of self-efficacy for empowerment of knowledge and control of diabetes mellitus.
Keywords: Health Education. Diabetes mellitus. Self-care. Self-Efficacy.
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Introdução
O diabetes Mellitus (DM) é uma doença limitante com alta morbimortalidade e
pode causar cegueira, amputações, nefropatias, complicações cardiovasculares e encefálicas,
que acarretam prejuízos à capacidade funcional, autonomia, qualidade de vida e sobrevida do
indivíduo (FRANCISCO, BELON, BARROS et al., 2010). O DM é considerado uma das
principais causas de mortes prematuras em virtude do aumento do risco para o aparecimento
das doenças cardiovasculares, as quais contribuem para 50% a 80% das mortes dos diabéticos
(BRASIL, 2006). Esses dados ilustram o impacto social e financeiro do diabetes ao sistema de
saúde, à família e à pessoa portadora da doença. Desse modo, a prevenção dessa patologia e
seus agravos têm se tornado prioridade para a atenção integral ao indivíduo com DM na saúde
pública. Contudo, essa problemática continua emergindo como um paradigma para as equipes
de saúde no cuidado integral com esse paciente.
O ensino na saúde destaca-se como uma ferramenta importante na prevenção do
DM e seus agravos, pois possibilita que os indivíduos diabéticos conheçam melhor sua
patologia e sejam motivados a se responsabilizarem pelo controle diário de sua condição de
saúde (FUNNELL, BROWN, CHILDS et al,. 2008; DAVIES, HELLER, SKINNER et al.,
2008). A educação como uma ferramenta para o empoderamento do autocuidado do DM é
desenvolvida como um processo de ensinar o paciente a cuidar da sua patologia,
estabelecendo o autogerenciamento para a autonomia na tomada de decisões e autocuidado. O
paciente torna-se um efetivo colaborador do cuidado à sua saúde, o que contribui para a
melhora dos resultados clínicos, da condição de saúde e sobrevida do indivíduo (FUNNELL,
BROWN, CHILDS et al., 2008; CIRYNO, PITHON, SCHRAIBER et al., 2009; JARVIS,
WILLIAMS, SKINNER et al., 2010).
Na linha de cuidado do diabetes, o empoderamento sobre o conhecimento da
patologia pelo paciente tem emergido como uma necessidade para o sucesso do tratamento
instituído e a prevenção dos agravos. Entre indivíduos com DM, 50 a 80% apresentam
carência de conhecimento e habilidades de autocuidado, bem como menos de 50% alcançam
o controle dos índices glicêmicos (NORRIS, SMITH, SCHMIDI et al., 2002; SOCIEDADE
BRASILEIRA DIABETES, 2007; OTERO, ZANETTI, OGRIZIO et al., 2008). Portanto, o
empoderamento do conhecimento sobre a doença influencia diretamente a adesão ao
tratamento instituído, ao controle dos índices glicêmicos e à prevenção dos agravos (CRUZ,
RAQUEL, MELO et al., 2011).
O grande desafio das equipes de saúde é descobrir o caminho certo para promoção
do autocuidado para indivíduos diabéticos. Assim, a concepção pedagógica a ser usada nesse
processo de ensino-aprendizagem é muito importante (OTERO, ZANETTI, OGRIZIO et al.,
2008; PEREIRA, COSTA, SOUSA et al., 2012). A educação em saúde deve propiciar aos
pacientes diabéticos o desenvolvimento da criticidade e a construção do conhecimento, por
meio de uma aprendizagem significativa (LEITE, PRADO, PERES, 2010). Apesar de serem
desenvolvidas atividades de educação em saúde nos serviços de saúde, poucos resultados são
observados (LEITE, PRADO, PERES, 2010).
A Teoria Social Cognitiva, proposta por Albert Bandura (1986; 2008), defende
que o desenvolvimento do indivíduo acontece pela compreensão da realidade, participação
ativa no processo, motivação, trabalho em grupo, feedback e estabelecimento de objetivo.
Destaca que o pensamento e a ação dos seres humanos são construídos por inter-relações
entre fatores pessoais, comportamentais e ambientais.
Segundo Bandura, para que o indivíduo mude de comportamento em relação a
hábitos de saúde, é necessário que tenha conhecimentos sobre o porquê da necessidade da
mudança ou manutenção do comportamento e apresente crenças de autoeficácia positivas.
Tais crenças influenciam o indivíduo para que acredite que é capaz de fazer algo
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(BANDURA, 2004; BANDURA, 2008).
É nesse ponto que as crenças de autoeficácia emergem como uma ponte para a
mudança de comportamento, funcionando como válvula propulsora da motivação e atitude do
ser humano, uma vez que essas crenças estabelecem como os obstáculos e as dificuldades vão
ser encarados pelo indivíduo, durante a ação em busca do seu objetivo. Indivíduos com
crenças de autoeficácia baixa desistem facilmente de seus objetivos, por acreditarem que seus
esforços são inúteis diante dos obstáculos. Já indivíduos que têm crenças de autoeficácia bem
desenvolvidas veem os obstáculos como possíveis de serem superados (BANDURA, 1986;
BANDURA, 1997; BANDURA, 2004; BANDURA, 2008).
Alguns estudos têm constatado resultados positivos em estratégias educativas que
utilizam concepções pedagógicas mais ativas no processo de ensino com indivíduos
diabéticos. Esses estudos ressaltam que pacientes que recebem cuidado clínico, incentivo dos
profissionais da saúde para autocuidado e acompanhamento regular, apresentam melhora
tanto nos parâmetros glicêmicos quanto na prevenção das complicações agudas dessa
patologia (JARVIS, WILLIAMS, SKINNER et al., 2010; PEREIRA, COSTA, SOUSA et al.,
2012).
Dessa forma, a Teoria Social Cognitiva destaca-se como uma estratégia de ensinoaprendizagem que contempla concepções pedagógicas mais ativas, pois a mesma apresenta
processos educativos centrados no protagonismo, na motivação, interação entre os indivíduos
e no estabelecimento de objetivo (BANDURA, 1997; BANDURA, 2004; BANDURA, 2008).
Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar efeitos de uma intervenção educativa
sobre o conhecimento e parâmetros bioquímicos e antropométricos de pacientes diabéticos,
cadastrados na Estratégia Saúde da Família (ESF), de um Município do Centro- Oeste goiano,
por meio da utilização da teoria social cognitiva.
Metodologia
Tipo de Estudo e Local do Estudo
Foi realizado um ensaio clínico randomizado na única unidade da ESF de um
Município do Centro- Oeste goiano (2.923 habitantes), no período de setembro de 2015 a
fevereiro de 2016. O município só possui uma unidade da ESF. Inicialmente, foram
identificados 103 pacientes de ambos os sexos com diabetes tipo 2, cadastrados e
acompanhados na unidade de saúde em 2015.
Amostra
A amostra foi constituída de todos os 83 pacientes que atenderam aos critérios de
inclusão: ser paciente com DM tipo 2 não insulinodependente, ser cadastrado na ESF, do
Município, ter condições físicas para deslocamento até o local da pesquisa, ser maior de 18
anos. A randomização foi feita por meio de sorteio simples, em dois grupos: grupo controle
(GC=42) e grupo intervenção (GI=41). Ao final do estudo, foram excluídos quatro pacientes
do GI devido ao número de faltas, totalizando 38 participantes. No GC, um paciente iniciou o
tratamento com insulina e dois faltaram quatro consultas, portanto foram excluídos do estudo,
ficando assim o grupo composto de 38 pacientes. Ao final, a amostra do estudo foi constituída
por 76 participantes, cada grupo com 38 participantes (Figura 1).
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Figura 1. Fluxograma do delineamento e distribuição dos indivíduos participantes do estudo.
Aplicação dos questionários, coleta de dados bioquímicos e antropométricos
No início e ao final do estudo, foi aplicado um questionário validado por Otero
(2005) e adaptado por Pereira et al. (2012) em ambos os grupos (GI e GC) para coleta de
dados sobre conhecimento do DM. O questionário era composto por 31 questões relacionadas
ao DM, distribuídas em oito tópicos. O valor igual a 10 (dez) foi atribuído para cada questão
considerada correta, dessa forma, obteve-se um valor para cada tópico do questionário,
de acordo com os dois momentos do estudo. O primeiro tópico era referente a questões gerais
relacionadas ao diabetes e a pontuação máxima que o indivíduo poderia obter era de 60
pontos. O segundo tópico abordou questões acerca de atividade física com pontuação máxima
de 40 pontos. O terceiro tópico tratou de questões sobre alimentação (máximo de 70 pontos);
o quarto, cuidado com os pés, (máximo de 20 pontos); o quinto, parâmetros clínicos (máximo
de 30 pontos); o sexto, hipoglicemia (máximo de pontos 60); o sétimo, complicações
crônicas, (máximo de 20 pontos) e o oitavo, apoio familiar (máximo de 10 pontos). A
pontuação máxima do questionário era de 310 pontos (OTERO, 2005; PEREIRA et al., 2012).
Foram coletados peso e altura conforme recomendação do Ministério da Saúde
(2004, 2011). Também foram realizadas a avaliação antropométrica (Índice de Massa
Corporal e circunferência de cintura) e a coleta de exames bioquímicos de glicemia capilar e
hemoglobina glicada em ambos os grupos (GI e GC) no início e ao final do estudo. Esses
parâmetros foram avaliados seguindo as normas da Sociedade Brasileira de Diabetes (2007) e
Organização Mundial da Saúde (1995).
Intervenção Educativa
Durante seis meses, o GI participou de 12 intervenções educativas, que
aconteceram de 15 em 15 dias, com duração de 2h e 30 minutos cada. O GC não participou
das intervenções educativas, porém continuou participando das atividades mensalmente
desenvolvidas pela ESF no Hiperdia (palestras e orientação individual).
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O GI recebeu intervenção educativa baseada na Teoria Social Cognitiva, proposta
por Albert Bandura (BANDURA, 2001, BANDURA, 2005, BANDURA, 2008). Os temas
abordados surgiram a partir de rodas de conversa que aconteceram nos dois primeiros
encontros, nos quais se realizou o levantamento dos conhecimentos prévios, das necessidades,
limitações e experiências positivas e negativas em relação ao DM. Para propiciar
aproximação entre os atores participantes do estudo, foi realizada dinâmica com discussão
norteada pelas seguintes questões o que você conhece sobre diabetes? quais dificuldades você
enfrenta no dia a dia em decorrência do diabetes? o que você sabe que te ajuda a controlar o
diabetes? e qual seu objetivo participando deste estudo?.
Depois da discussão, foi proposta aos participantes a delimitação de um objetivo
geral que desejavam alcançar em relação ao controle do DM. Tal objetivo foi escrito pelos
pacientes em uma cartolina, e, durante todos os encontros, foi anotado o que os mesmos
fizeram durante os quinze dias para o alcançar aquele objetivo. Esse momento possibilitou o
feedback, motivação individual/coletiva e o aumento das crenças de autoeficácia.
O conteúdo das discussões foi registrado pela pesquisadora e os assuntos-chave
ressaltados pelos pacientes diabéticos foram organizados em frases-chave para compor os
temas a serem trabalhados nos encontros seguintes. As ações educativas foram realizadas por
meio de um planejamento de ensino com enfoque em cada um dos temas apresentados na
primeira discussão do grupo e por meio do questionário sobre o DM, inicialmente aplicado.
Os planos de ensino apresentaram situações problematizadoras do cotidiano dos
indivíduos, porém possíveis de serem superadas. Essas atividades, na literatura, são
denominadas de “metas próximas” (BANDURA, 1997; TORISU, FERREIRA, 2009). Essas
metas foram usadas como instrumento motivador, estratégia importante para o fortalecimento
das crenças de autoeficácia. As situações problematizadoras foram estruturadas a partir de
recursos que poderiam motivar as discussões e a modificação de comportamento como: fotos,
figuras, frases escritas pelos pacientes, cartazes, vídeos, perguntas e declarações verbais de
experiências vividas. Em seguida a essa fase, os indivíduos do estudo expressaram os pontoschave, analisados por eles e a pesquisadora. Esse momento propiciou o feedback com
decodificação da situação-problema, procurando compreender o participante com DM.
O feedback desenvolvido, durante as ações, propiciou informações necessárias
para diagnosticar e corrigir as ações, resultando na modificação do comportamento por meio
das informações comparativas, de forma que as competências desejadas fossem incorporadas
pelos participantes (BANDURA, 2008). Desse modo, as questões que ainda estavam frágeis
foram esclarecidas pela pesquisadora, para melhor empoderamento dos pontos importantes e
motivação dos participantes para as modificações comportamentais necessárias para alcançar
o objetivo inicial. Ao final de cada reunião, foi proposta aos participantes a verbalização de
soluções aplicáveis ao dia a dia de cada um.
Análise dos Dados
Os dados foram digitados em planilha Excel e o processamento dos dados foi
realizado no programa-Stata (versão SE. 64). O teste de normalidade Shapiro-Wilk foi usado
para averiguar a normalidade das variáveis. Foram utilizados os testes do Qui-Quadrado e TStudent para analisar as variáveis categóricas e numéricas, respectivamente, com um nível de
significância de 0,05%.
Aspectos Éticos
Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital das Clínicas da UFG (CEP-HC/UFG) com parecer n° 1.231.283. Todos os indivíduos
que participaram assinaram duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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Resultados
Os participantes do GI eram mais velhos (p =0,028), com uma média de idade de
(66,9±9,94) anos. A maioria dos participantes era mulheres com o primeiro grau completo de
escolaridade, sem diferença significativa entre os dois grupos (Tabela 1).
Tabela 1- Características sociodemográficas do grupo intervenção (GI) e grupo controle
(GC) - Israelânida-2016.

Variáveis

GI (N=38)

GC (N=38)

p

N (%)
N ( %)
Sexo
0,629*
Feminino
26 (68,42)
24 (63,16)
Masculino
12 (31,58)
14 (36,84)
Escolaridade (n %)
0,608*
Analfabeto
5 (13,16)
3 (7,89)
Primeiro grau completo
32 (84,21)
32,0 (84,21)
Segundo grau completo
1 (2,63)
2 (5,26)
Terceiro grau
0 (0,00)
1 (2,63)
Idade (anos)
0,028**
Mínima
45
40
Máxima
83
83
Média±DP
66,9±9,94
62,2
* Qui-quadrado χ2. ** Teste t-Student. Fonte: elaborada pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

No início do estudo, os dois grupos eram semelhantes em relação aos
conhecimentos sobre o DM. GI obteve uma média total de acertos de (46,4 ±7,7) e GC (46,3
±7,2) (p< 0,960). Ao término das intervenções educativas, observou-se uma melhora no
conhecimento sobre o DM em GI com uma média geral de acertos de (86,2 ±5,1), enquanto
em GC a média foi (38,9 ±6,6) (p< 0,001). Antes das intervenções educativas, os participantes
de GI, quando comparados com GC, obtiveram menor percentual de acerto para o item
alimentação (p=0,012) e maior percentual para os itens hipoglicemia (p=0,009) e
complicações crônicas (p=0,005). No item ``apoio familiar´´, o qual avalia a participação da
família no cuidado terapêutico do paciente com DM, observa-se uma média elevada para
ambos os grupos no início e final do estudo, sendo esse o único item que o GI não obteve
aumento significativo ao final da intervenção em relação ao GC (Tabela 2).
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Tabela 2. Avaliação da proporção das médias de acertos entre GI e GC por categorias do
Questionário de Conhecimento em Diabetes no início e final do estudo - Israelânida-2016.

Dimensões
Questões gerais
Atividade física
Alimentação
Cuidados com os pés

s

Momento
Início
Final
Início
Final
Início
Final
Início
Final

Parâmetros clínicos

Início
Final

Hipoglicemia

Início
Final

Complicações
crônicas

Início
Final

Apoio familiar

Início
Final

Total

Início
Final

Grupo Intervenção
Média ±dp
53,9 ± 13,6
88,1 ± 10,8
39,4 ±18,9
84,8 ±14,8
50±18,7
84,5±13,4
40,7 ±19,6
96,0
±13,6
42,1
±18,4
83,3
±16,8
36,8
±18,6
84,2
±15,9
47,3
±32,7
89,4
±20,6
84,2
±36,9
84,2
±36,9
46,4
±7,7
86,2
±5,1

Grupo Controle
Média ±dp
56,1 ±13,6
42,9 ±13,2
47,3 ±19,0
39,4±17,0
59,7±14,4
46,2±19,2
40,7±19,6
36,8±22,3

p*
0,486
0,001
0,074
0,001
0,012
0,001
1,000
0,001

37,7±23,4
0,368
35,9±17,9
0,001
25±20,0
0,009
22,3±15,6
0,001
27,6±27,7
0,005
25±25,3
0,001
92,1±27,3
0,293
92,1±27,3
0,293
46,3±7,2
0,960
38,9±6,6
0,001

Teste t-Student Fonte: elaborada pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

Na avaliação intragrupos, observou-se um aumento do conhecimento dos
participantes do GI em todas as questões (p<0,001), o que não ocorreu com o GC (p<0,001),
com exceção do item apoio familiar que permaneceu com a mesma porcentagem de acerto
tanto em GI quanto em GC (Tabela 3). Para o GC, a diminuição da média de acerto foi
significativa para os itens questões gerais (p<0,001), atividade física (p=0,037), alimentação
(p= 0,002) e cuidados com os pés (p= 0,037) (Tabela 3).

53

Tabela 3. Avaliação intragrupos da proporção das médias de acertos no Questionário de
Conhecimento em Diabetes no início e final do estudo - Israelânida-2016.
Dimensões

Questões Gerais
Atividade física
Alimentação
Cuidados com os
pés
Parâmetros
clínicos
Hipoglicemia
Complicações
crônicas
Apoio familiar
Total

Momento Grupo Intervenção
Média ±dp
s
Início
Final
Início
Final
Início
Final
Início
Final
Início
Final
Início
Final
Início
Final
Início
Final
Início
Final

53,9 ± 13,6
88,1 ± 10,8
39,4±18,9
84,8±14,8
50±18,7
84,5±13,4
40,7±19,6
96,0±13,6
42,1±18,4
83,3±16,8
36,8±18,6
84,2±15,9
47,3±32,7
89,4±20,6
84,2±36,9
84,2±36,9
45,4±7,7
86,2±5,1

p
0,00
1
0,00
1
0,00
1
0,00
1
0,00
1
0,00
1
0,00
1
1,00
0
0,00
1

Grupo Controle
Média±dp
56,1±13,6
42,9±13,2
47,3±19,0
39,4±17,0
59,7±14,4
46,2±19,2
40,7±19,6
36,8±22,3
37,7±23,4
35,9±17,9
25±20,0
22,3±15,6
27,6±27,7
25±25,3
92,1±27,3
92,1±27,3
46,3±7,2
38,9±6,6

p

0,001
0,037
0,002
0,037
0,720
0,486
0,623
1,000
0,001

Test t -Student pareado. Fonte: elaborada pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

As análises dos indicadores bioquímicos e antropométricos no início do estudo
revelaram que os grupos eram semelhantes com exceção da hemoglobina glicada que era
maior no GI com média de 9,52% (±1,8) quando comparado a GC com média de 8,03%
(±1,9) e (p<0,001). Contudo, ao final da pesquisa, constatou-se uma queda dos níveis de
HbA1c no GI para uma média de 6,64% e (±0,6) e glicemia capilar para uma média de
138,63mg/dl (±35, 2) e no GC um aumento desses níveis para 8,57% (±2,0) na HbA1c e
glicemia capilar 215,07 mg/dl (±70,4) (p<0,001).
Em relação às variáveis antropométricas, constatou-se uma melhora significativa
do IMC do GI quando comparado com o do GC. No início do estudo, o IMC do GI era em
média de 32,0 kg/m2 (± 6,7) e do GC de 30,9 kg/m 2 (±5,2). Ao final do estudo, GI apresentou
IMC de 29,2 kg/m2 (±6,1), o que indica passar de obesidade grau 1 para sobrepeso (OMS,
2000), enquanto no GC o IMC foi de 31,5 kg/m2 (±5,0). Em relação à CC, observa-se a
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melhora desse parâmetro, tendo em vista que no início do estudo, GI tinha em média 108, 3
cm (±22,0) e, ao final do estudo, a média diminuiu para 99,7 cm (±19,9), enquanto no GC
constatou-se um aumento desses parâmetros para uma média de 106 cm (±10,5). A altura
média dos pacientes era de 1,60, sem diferença significativa entre os grupos (p=0,411) (Tabela
4).

Tabela 4. Análise comparativa da proporção das médias das variáveis bioquímicas e
antropométricas no início e final do estudo, no GI e GC - Israelânida-2016.
Variáveis
Glicemia capilar
(mg/dl)
Hemoglobina
glicada (%)
Índice de massa
corporal (Kg/m)
Circunferência
dacintura (Cm)

Momentos

Grupo Intervenção
Média

Grupo Controle
Média

p*

Início

213,9

196,5

0,295

Final

138,6

215,0

0,001

Início

9,5

8,0

0,001

Final

6,6

8,5

0,001

Início

32,0

30,9

0,440

Final

29,2

31,5

0,081

Início

108,3

103,1

0,190

Final
99,7
106,6
0,063
Valores expressos em *Test t-Student. Fonte: elaborada pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

Na avaliação intragrupos das médias das variáveis antropométricas e bioquímicas,
constatou-se que, em GI, houve uma diminuição significativa para todos os indicadores,
ocorrendo o inverso para GC (Tabela 5).

Tabela 5. Análise comparativa intragrupos da proporção das médias das variáveis
bioquímicas, eantropométricas no início e final do estudo, no GI e GC - Israelânida-2016.
Variáveis

Momentos

Grupo Intervenção
Média ± dp
p*

Grupo Controle
Média ± dp

p*

Glicemia capilar
(mg/dl)

Início
Final

213,9 ± 68,8
138,6 ± 35,2

0,001

196,5±74,9
215±70,4

0,001

Hemoglobina
glicada (%)

Início
Final

9,5±1,8
6,6±0,6

0,001

8,0±1,9
8,5±2,0

0,001
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Índice de massa
corporal (Kg/m)

Início
Final

32±6,7
29,2±6,1

0,001

30,9±5,2
31,5±5,0

0,001

Circunferência da
cintura (Cm)

Início
Final

108,3±22,0
99,7±19,9

0,001

103,1±10,9
106,6±10,5

0,001

*Test t-Student pareado. Fonte: elaborada pelos autores a partir dos dados da pesquisa.

Discussão
Os resultados encontrados no grupo GI revelaram que houve um aumento do
conhecimento sobre DM e uma melhora nos indicadores antropométricos e bioquímicos.
Outros estudos de intervenção educativa no âmbito da saúde têm obtido resultados positivos
utilizando a Teoria Social Cognitiva e, especificamente, relacionando o conceito de
autoeficácia com a mudança no comportamento para adesão a exercícios físicos, à terapia
medicamentosa, recomendações médicas, adesão da puérpera em amamentar, melhora do
conhecimento e melhora dos indicadores antropométricos e bioquímicos em pacientes com
doenças crônicas (DODF; FERREIRA; NASCIMENTO et al., 2010; PELEGRINO;
DANTAS, 2013; MONCAIO; FARIAS, OLIVEIRA et al., 2013).
Segundo Bandura (2004), quando o paciente possui conhecimento sobre os riscos
e benefícios para sua condição de saúde, fica mais consciente e com predisposição para
modificação de comportamentos prejudiciais, afirmando que a falta de conhecimento impede
que aconteça a mudança no comportamento humano. A Teoria Social Cognitiva destaca que,
além do conhecimento, as crenças de autoeficácia são extremamente importantes para que
aconteçam as modificações de comportamento no âmbito da saúde, pois indivíduos que
possuem crenças de autoeficácia mais robustas acreditam mais em suas habilidades e
competência para alcançar seus objetivos. Bandura afirma, ainda, que são essas crenças que
determinam a visão que o indivíduo tem dos obstáculos e das dificuldades, durante a ação em
busca do seu objetivo (BANDURA, 2008).
A motivação em busca de um objetivo sobre sua condição de saúde é aumentada
quando os pacientes são orientados a perceber que as mudanças nos hábitos de vida são do
seu próprio interesse, pois eles são os maiores interessados na melhora de sua condição de
saúde (BANDURA, 2004). A participação ativa, durante todas as fases das ações educativas,
promove melhor envolvimento dos indivíduos e auxilia no desenvolvimento da autonomia e
tomada de decisão dos indivíduos com DM2.
O empoderamento do conhecimento sobre o DM2 e as crenças de autoeficácia
influenciam direta ou indiretamente no manejo adequado das patologias crônicas. Isso porque
a AE está diretamente relacionada com a escolha do paciente em fazer ou não algo, na
motivação, na perseverança diante dos obstáculos, na fragilidade ao estresse e na depressão
que o paciente pode enfrentar durante o tratamento instituído. Assim, crenças mais fortes de
autoeficácia, no enfrentamento das patologias crônicas, estão diretamente ligadas aos
resultados de melhora dos sintomas, qualidade de vida e sobrevida dos indivíduos. Desse
modo, no tratamento da doença crônica, a AE é reconhecida como de fundamental
importância para o manejo adequado da patologia, o que permite o indivíduo a habituar-se
melhor com sua condição de saúde (HOLMAN; LORING, 1992). O empoderamento do
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conhecimento sobre os riscos e benefícios a própria saúde é condição inicial para mudança de
comportamento do indivíduo que possui qualquer patologia (BANDURA, 2004).
Nesse sentido, propor a prática de um modelo de intervenção educativa para o
cuidado do indivíduo com DM, que amplie as energias para abordagens mais pró-ativas dos
pacientes, em que o profissional da saúde trabalhe com o princípio da motivação e feedback
em grupo, proporcionando a experiência vicária dos indivíduos, pode potencializar o aumento
das crenças de autoeficácia e colaborar para incorporação do autocuidado (BANDURA, 1997;
BZUNECK; BANDURA; AZZI et al., 2008; LEITE; PRADO; PERES, 2010).
Deste modo, inserir está estratégia de ensino nos trabalhos educativos
desenvolvidos na ESF, pode favorecer o desenvolvimento do autocuidado em pacientes com
doenças crônicas, melhorando assim, a condição de saúde dos indivíduos e diminuindo os
custos financeiro e social que as complicações destas patologias incorrem aos SUS, a família
e a pessoa. Neste sentido, a Teoria Social Cognitiva pode ser um caminho para a mudança de
comportamento tão necessária para controle e prevenção dos agravos em pacientes com
diabetes.
Outro aspecto que chama atenção é a escolaridade dos pacientes com DM. Essa é
considerada um fator determinante para o sucesso das intervenções educativas, pois o
autocuidado se desenvolve mediante a incorporação de conhecimentos específicos (MIYAR,
2003). O baixo nível escolar é relatado como um fator que interfere diretamente na adesão
aos programas de acompanhamento e ao plano terapêutico estabelecido, isso em decorrência
da limitação da leitura e compreensão da prescrição, o que, na maioria das vezes, compromete
o controle da doença, aumentando os riscos de complicações agudas (DELAMATER, 2006;
PACE; OCHOA-VIGO; CALIRI et al., 2006).
Estudos têm relacionado a idade avançada dos indivíduos portadores de DM com
a dificuldade de aprendizado e controle da doença. Essas dificuldades acontecem em
decorrência da limitação própria da idade como memória, diminuição da audição e visão dos
indivíduos (BORDENAVE, PEREIRA, 2002; TOBIAS, DADALT, 2008). Entretanto, no
presente estudo, os resultados alcançados sugerem que tais dificuldades (escolaridade e idade
avançada) não interferiram no processo de aprendizagem, semelhante ao estudo de Pereira et
al. (2012), que alcançou resultados significativos na intervenção educativa realizada com
indivíduos com diabetes em idade avançada e baixo nível escolar (FUNNELL; BROWN;
CHILDS et al., 2008; DAVIES; HELLER; SKINNER et al., 2008; CIRYNO; SCHRAIBER;
TEIXEIRA 2009; PEREIRA; COSTA; SOUSA et al., 2012).
O apoio familiar tem sido apontado em estudos como fundamental para motivação
para o autocuidado da patologia (FRANCISCO; BELON; BARROS et al., 2010; PEREIRA;
COSTA; SOUSA et al., 2012). A presença do apoio familiar tanto no GI quanto em GC revela
um aspecto positivo no tratamento do DM e que sempre deve estar presente nas intervenções
propostas a esse paciente.
Os níveis mais baixos de hemoglobina glicada e glicemia capilar no GI são
semelhantes aos resultados de estudos realizados com objetivo de relacionar a autoeficácia, ao
conhecimento sobre a patologia e ao controle metabólico do DM, evidenciando que esses
fatores influenciam diretamente na queda de indicadores bioquímicos (JOHNSTON; LEWIS;
GARG 2002; GASTAL, 2005; SILVA; LAUTERT, 2010; TEDESCHI, 2014).
O sobrepeso, a obesidade, o acúmulo de gordura na região da cintura são fatores
que têm apresentado forte relação com a resistência insulínica e a manifestação do DM tipo 2
(SILVA; LAUTERT, 2010; TEDESCHI, 2014). A mudança do estado nutricional, de
obesidade para sobrepeso no grupo de intervenção, sugere que a teoria social cognitiva pode
ser uma estratégia a ser utilizada em grupos com o objetivo de melhorar os parâmetros
antropométricos. Esses resultados sugerem que autoeficácia pode ser um poderoso preditor
dos domínios de comportamentos, tais como: perda de peso, diminuição da glicose sanguínea
e adesão aos programas educativos.
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Portanto, se faz mister que se desenvolvam mais estudos no âmbito da saúde com
intervenções que possibilitem a ampliação do conhecimento sobre o DM e proporcionem o
aumento das crenças de AE. Tais pesquisas são de fundamental importância, pois estudos têm
comprovado que somente o conhecimento sobre a doença não se traduz em mudança de
comportamento. Ressaltando-se, ainda, que as crenças podem exercer forte influencia nesse
processo de aquisição do autocuidado com a doença, o que resulta em melhor controle da
mesma (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1995; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE, 1999; FURTADO; POLANCZY, 2007).

Conclusões
Os resultados obtidos na presente pesquisa sugerem que as intervenções
educativas com metodologia de ensino mais ativas e que promovam o desenvolvimento das
crenças de autoeficácia podem ter mais efetividade no empoderamento do conhecimento pelo
paciente diabético e no controle da patologia e prevenção dos agravos.
Os achados deste estudo são importantes para a educação em saúde e para o
autocuidado, pois fica claro que o empoderamento do conhecimento, aliado a crenças de
autoeficácia robustas, podem resultar na mudança de comportamento tão almejada para
controle dos níveis glicêmicos. Nessa perspectiva, trabalhar com estratégias educativas que
propiciem a autoeficácia possibilitam o empoderamento do conhecimento à cerca da DM e
controle metabólico da doença.
É importante ressaltar que os instrumentos de coleta dos dados não contemplaram
a mensuração da autoeficácia. entretanto, a estratégia usada nas intervenções educativas com
GI possibilitou a realização de as ações apontadas na Teoria Social Cognitiva como
fortalecedoras das crenças de autoeficácia, tais como: protagonismo dos indivíduos,
motivação, estabelecimento de objetivo, feedback e experiência vicária. Todavia, este trabalho
aponta para a influência direta das crenças de autoeficácia para mudança de comportamento.
Por isso, fazem-se necessários outros estudos que realizem a mensuração da autoeficácia, para
assim esclarecerem a real influencia dessas crenças para aquisição do conhecimento e
melhora dos parâmetros clínicos em pacientes com DM.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desta pesquisa colabora para a resposta às indagações
iniciais. Isso porque as semelhanças das características dos grupos, no início do
estudo, permitiram constatar, ao final das intervenções educativas, a elevação do
conhecimento em todas as questões avaliadas no GI, com exceção da questão
referente ao apoio familiar, que já era positivo. Em relação ao controle metabólico,
observou-se, também, no GI uma melhora significativa de todos os parâmetros
analisados neste estudo. Entretanto no GC, não se observaram os mesmos
resultados positivos. Pelo contrário, verificou-se uma piora em todas as variáveis
analisadas com exceção do apoio familiar.
Pode-se dizer que estes resultados mostraram o conhecimento dos
indivíduos sobre o DM, pois o instrumento de avaliação do conhecimento, na medida
do possível, abrangem as dimensões fundamentais para avaliar o conhecimento
acerca do DM, e a avaliação das variáveis metabólicas aconteceu de acordo com o
preconizado pelo Ministério da Saúde e OMS. Esses critérios foram importantes
para o desenvolvimento do estudo. Em relação à estratégia de ensino das
intervenções educativas, destacam-se a importância da participação ativa dos
indivíduos com DM, a motivação, o estabelecimento de objetivo, o feedback e a
experiência vicária para o aumento das crenças de autoeficácia.
Nessa perspectiva, trabalhar com estratégias educativas que propiciem a
autoeficácia pode ser o caminho para o empoderamento do conhecimento acerca do
DM e controle metabólico da doença, o que diminuirá a sobrecarga nos serviços de
saúde, prevenirá ou retardará as complicações agudas e crônicas do DM e,
consequentemente, melhorará a qualidade de vida e sobrevida dos indivíduos com a
doença.
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Além disso, a abordagem que reconhece a interação entre aspectos
cognitivos, comportamentais e ambientais, apresentados na Teoria Social Cognitiva,
pode promover um cuidado mais humanizado ao individuo com DM. Intervenções
com esse enfoque devem analisar todas as informações e situações da vida do
paciente como: o contexto social e familiar em que o mesmo está inserido, o
comportamento (atividades e hábitos de vida) e as crenças de saúde, uma vez que,
todos esses fatores interferem na adesão ao tratamento e disposição para alcançar
seu objetivo no controle da doença e na prevenção dos agravos. Desse modo, o
indivíduo é visto inserido em um contexto biopsicossocial que poderá promover a
autonomia para o autocuidado do DM, melhorando de forma significativa a qualidade
de vida e sobrevida do mesmo. E como o SUS prima pela humanização do cuidado,
estratégias com essa abordagem poderão auxiliar, significativamente, nesse
processo de humanização do SUS.
Diante deste cenário, o trabalho do ACS é de suma importância em uma
equipe profissional, tendo em vista que lida diretamente com o cuidado e educação
em saúde, na busca da promoção e prevenção das complicações agudas das
doenças. Esse profissional lida diariamente com atendimento individual ou coletivo
aos indivíduos com doenças crônicas, em específico, ao hipertenso e/ou diabético.
Essas caraterísticas do trabalho do ACS requerem um melhor planejamento das
suas atividades e qualificação profissional. Nessa proposta de socialização de
conhecimentos entre os integrantes da equipe multidisciplinar, faz-se mister o
planejamento conjunto das ações entre pacientes e equipe, discutindo o objetivo da
equipe em relação ao indivíduo com a patologia e o objetivo dos indivíduos em
relação à doença e, assim juntos, descobrirem soluções concretas que contribuam
para o controle e prevenção dos agravos inerentes à patologia. Essa proposta só é
possível com a participação dos ACS, em decorrência do elo que esse profissional
estabelece entre ESF e comunidade.
Além disso, por meio dessa abordagem educativa que considera a
importância da AE para mudança do comportamento humano, há perspectiva do
surgimento de um novo modelo de intervenção educativa no tratamento de
pacientes com diversas doenças crônicas que, atualmente, são alvos de políticas
públicas. O que contribui para um novo direcionamento dessas políticas em direção
ao cuidado humanizado preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
É importante ressaltar que os instrumentos de coleta dos dados não
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contemplaram a mensuração da autoeficácia. Entretanto, a estratégia usada nas
intervenções educativas com GI contemplou as ações apontadas na Teoria Social
Cognitiva como fortalecedoras das crenças de AE como: protagonismo dos
indivíduos, motivação, estabelecimento de objetivo, feedback e experiência vicária.
Todavia, diante da estratégia de ensino utilizada nas intervenções, pode-se dizer que
este trabalho aponta para a influência direta das crenças de AE para mudança de
comportamento. Contudo, fazem-se necessários outros estudos que realizem a
mensuração da autoeficácia em intervenções educativas desenvolvidas, tendo como
base teórica, a Teoria Social Cognitiva, para assim esclarecer a real influência
dessas crenças para aquisição do conhecimento e para melhora dos parâmetros
clínicos em pacientes com DM.
Como produto técnico desta pós-graduação foi elaborado um relatório
técnico, trazendo a contextualização do tema estudado e os resultados da pesquisa.
O objetivo com esse produto é compartilhar os resultados obtidos com a gestão
Municipal (Secretaria Municipal de Saúde) a coordenação da ESF (coordenadora da
atenção à saúde) e ao conselho Municipal de Saúde. Esse relatório será entregue,
impresso e será exposto em reuniões com a equipe de saúde. E como pesquisadora
e profissional na ESF, coloco-me como agente de transformação da realidade em
que estou inserida, contribuindo para melhoria da atenção prestada à comunidade
local.
É importante ressaltar a importância do apoio financeiro da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás para a realização desta pesquisa, por meio
do Programa Concessão de Bolsas de Formação de Mestrado e Doutorado,
chamada

n°

04/20015,

processo

desenvolvimento deste estudo.

n°201510267000793,

que

propiciou

o
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1 INTRODUÇÃO
Este relatório final de pesquisa consiste em um produto técnico da dissertação de
Mestrado intitulada “Efeitos de uma intervenção educativa sobre o conhecimento e sobre
parâmetros bioquímicos e antropométricos de pacientes diabéticos”, apresentada ao Programa
de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, nível Mestrado Profissional (MEPES), da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG).
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Esse produto técnico emerge da necessidade de multiplicar os conhecimentos
obtidos na pesquisa realizada com pacientes diabéticos, vinculados aos programas da
Estratégia Saúde da Família (ESF), do Município de Israelândia. A justificativa de realização
deste estudo decorre da percepção da necessidade de mudança nas metodologias tradicionais
adotadas para o trabalho de educação em saúde com pacientes com doenças crônicas no
Município. Os resultados deste estudo apontaram que estratégias de ensino com abordagens
mais pró-ativas e que promovam o desenvolvimento das crenças de autoeficácia com
indivíduos com diabetes mellitus (DM) trazem resultados mais positivos que as abordagens
tradicionais de ensino.
Um dos maiores desafios das equipes de saúde é promover o autocuidado dos
pacientes com DM. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar o efeito de uma intervenção
educativa, baseada na teoria social cognitiva sobre o conhecimento, parâmetros bioquímicos e
antropométricos em pacientes com diabetes tipo 2. Os resultados sugerem um caminho para a
equipe de saúde do município trabalhar em busca da autonomia para o autocuidado dos
pacientes com DM. Pretende-se, com esse relatório, apresentar o estudo desenvolvido à
coordenadora da ESF, ao Conselho Municipal de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde
(Gabinete do Secretário), na forma impressa e por meio de exposições em reuniões na unidade
com toda a equipe que lida direta ou indiretamente com os trabalhos educativos desenvolvidos
na Unidade de Saúde.
Esse relatório poderá auxiliar os gestores da saúde e trabalhadores da área no
planejamento e desenvolvimento de intervenções educativas com pacientes com doenças
crônicas, possibilitando aos mesmos o conhecimento do maior sucesso de estratégias de
ensino mais ativas e a compreensão da importância da psicologia para o trabalho no âmbito da
saúde. Neste estudo, a utilização da Teoria Social Cognitiva apresentou resultados positivos
no que se refere à mudança de comportamento tão necessária para controle e prevenção dos
agravos das doenças crônicas em pacientes com DM.
É importante ressaltar a importância do apoio financeiro da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Goiás para a realização desta pesquisa, por meio do Programa
Concessão de Bolsas de Formação de Mestrado e Doutorado, chamada n° 04/20015, processo
n°201510267000793, que propiciou o desenvolvimento deste estudo.
2 DESENVOLVIMENTO
Foi realizado um ensaio clínico randomizado com 83 pacientes com DM tipo 2
não insulinodependentes de ambos os sexos, cadastrados na Estratégia Saúde da Família
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(ESF), do Município de Israelândia-Go, no ano de 2015. A amostra final foi constituída por 76
participantes com DM tipo 2, distribuídos em dois grupos, intervenção (GI=38) e controle
(GC=38). O GI participou de intervenção educativa, tendo como base a Teoria Social
Cognitiva, no período de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. O GC não participou da
intervenção educativa, porém continuou participando das atividades mensalmente
desenvolvidas pela ESF no Hiperdia. Os dados foram coletados no GC, durante as atividades
no Hiperdia, e, no GI, durante as atividades educativas.
O estudo foi realizado em quatro etapas: etapa 1- formação dos grupos (GI e GC),
etapa 2 - aplicação dos questionários (pré-intervenção), coleta de dados bioquímicos e
antropométricos, etapa 3- intervenção educativa no GI, etapa 4- aplicação dos questionários e
coleta dos dados bioquímicos e antropométricos (pós-intervenção). Nas etapas 2 e 4, foram
aplicados em ambos os grupos, o Questionário de Conhecimento sobre Diabetes e avaliados
parâmetros de controle: peso, índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC),
glicemia capilar e hemoglobina glicada (HbA1c). O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFG.
A comparação entre o conhecimento de GI e GC sobre DM revelou um aumento
significativo do conhecimento em todos os aspectos abordados no GI (p<0,001). Em relação
ao controle metabólico, GI apresentou uma diminuição da HbA1c (p<0,001) e glicemia
capilar (p<0,001), quando comparado com GC. Também se observou mudanças significativas
nos parâmetros antropométricos. A média de IMC em GI, que inicialmente indicava
obesidade, reduziu para valor indicativo de sobrepeso. Redução significativa na
circunferência de cintura também ocorreu em GI quando comparado com GC. Conclui-se que
foi possível melhorar o conhecimento e os parâmetros clínicos e antropométricos, por meio de
intervenções educativas que consideram a importância da autoeficácia (AE) para
empoderamento do conhecimento e controle do DM.
3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Durante seis meses, o GI participou de 12 intervenções educativas, que
aconteceram de 15 em 15 dias, com duração de 2h e 30 minutos cada, enquanto o GC não
participou das intervenções educativas, porém continuou participando das atividades
mensalmente desenvolvidas pela ESF no Hiperdia (palestras e orientação individual).
O GI recebeu intervenção educativa baseada na Teoria Social Cognitiva proposta
por Albert Bandura (BANDURA, 2001, BANDURA, 2005, BANDURA, 2008). Os temas
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abordados surgiram a partir de rodas de conversa que aconteceram nos dois primeiros
encontros, nos quais realizou-se o levantamento dos conhecimentos prévios, das necessidades,
limitações e experiências positivas e negativas em relação ao DM.
Os planos de ensino apresentaram uma situação problematizadora do cotidiano
dos indivíduos, porém possíveis de serem superadas. Essas atividades, na literatura, são
denominadas “metas próximas” (BANDURA, 1997; TORISU, FERREIRA, 2009).

Tais

metas foram usadas como instrumento motivador, estratégia importante para o fortalecimento
das crenças de autoeficácia. As situações problematizadoras foram estruturadas a partir de
recursos que poderiam motivar as discussões e a modificação de comportamento como: fotos,
figuras, frases escritas pelos pacientes, cartazes, vídeo, perguntas e declarações verbais de
experiências vividas. Os indivíduos com DM participaram ativamente de todo processo
educativo.
A estratégia de ensino usada nas intervenções educativas com GI contemplou as
ações apontadas na Teoria Social Cognitiva como fortalecedoras das crenças de AE como:
protagonismo dos indivíduos, motivação, estabelecimento de objetivo, feedback e experiência
vicária. O feedback desenvolvido durante as ações propiciou informações necessárias para
diagnosticar e corrigir as ações, resultando na modificação do comportamento por meio das
informações comparativas, de forma que as competências desejadas fossem incorporadas
pelos participantes (BANDURA, 2008). Consequentemente, as questões que ainda estavam
frágeis foram esclarecidas pela pesquisadora, para melhor empoderamento dos pontos
importantes e motivação dos participantes para as modificações comportamentais necessárias
para alcançar o objetivo inicial. O detalhamento da proposta está na dissertação que se
encontra no site da biblioteca do Mepes. No entanto, me coloco à disposição caso haja
qualquer dúvida sobre o estudo ou para desenvolvimento de ações que visem à
implementação de novas estratégias para o ensino e acompanhamento desses pacientes.
4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os resultados obtidos, neste estudo, sugerem que intervenções educativas com
metodologia de ensino ativa e que promovam o desenvolver das crenças de autoeficácia
podem ter mais efetividade no empoderamento do conhecimento pelo paciente diabético e
trazer resultados satisfatórios em relação ao controle do DM.
Desse modo, proponho à unidade de saúde a realização de um curso com os
profissionais envolvidos no trabalho de educação em saúde, tendo como base a Teoria Social
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Cognitiva, para apresentar a influência das crenças de autoeficácia para mudança de
comportamento.
Espera-se por meio deste curso proposto para os profissionais da ESF apresentado
na figura 2, que os mesmos possam implementar em suas práticas diárias estratégias ativas de
ensino, na qual as crenças de autoeficácia sejam constantemente reforçadas. Isso poderá,
tornar os momentos educativos na unidade básica de saúde, mais dinâmicos e motivadores
para incorporação do autocuidado e para que o paciente seja estimulado a ser protagonista da
sua vida, sujeito autônomo e participativo no processo do tratamento de sua condição de
saúde. Figura 2. Quadro com proposta de curso para os profissionais da saúde da ESF.
Proposta de curso
Objetivo
Geral

Objetivo
Específicos
- Expor
estratégias de
ensino que
promove
autoeficácia

Apresentar a
Teoria Social
Cognitiva

-- Mostrar o
que são as
crenças
de
autoeficácia, e
como
desenvolvê-las
em pacientes
com doenças
crônicas.

Docente:

Plano Minicurso
Conteúdos
Atividade Recurso
Metodologia
de Ensino e
Crenças de
AE, como
fortalece-las
em pacientes
com doenças
crônicas

Aula expositiva/
dialogada e prática de
ensino

Cláudia Ribeiro
Mônica Coimbra

Supervisor de Curso:
Figura 2. Proposta de curso para os profissionais da saúde da ESF.
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Anexo 4 – Formulário de consulta Parecer do Comitê de Ética

Anexo 5 – Normas de publicação do respectivo periódico

ANEXO 1
QUESTIONÁRIO DE

CONHECIMENTO SOBRE
DIABETES.

I- Questões Gerais Relacionadas ao Diabetes
1- Qual é o tipo de diabetes que o Sr (a) tem? Tipo____( ) Não Sabe
2- O Sr(a) sabe o que é diabetes? ( ) Sim

( ) Não

a) Se sim, explique com suas próprias palavras o que é diabetes.

3- Por que o Sr(a) acha que as pessoas ficam diabéticas?
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(
(
(
(
(

)Obesidade
( )Hereditariedade
)Idade superior a 45 anos
( )Sedentarismo
)Gravidez
( )Estresse
)Não sabe
)Outros
Especificar ______________________________________

4- Quais os sintomas que o Sr(a) acha que uma pessoa que tem diabetes apresenta?
(
(
(
(
(
(
(
(

)Perda de peso
( )Vontade frequentemente de urinar
)Muita sede
( )Muita fome
)Visão embaralhada
( )Infecção no canal da urina
)Pele ressecada
( )Coceira
)Câimbras
( )Formigamento
)Aumento de Peso( )Diminuição da sensibilidade dos membros inferiores
)Não sabe
)Outros
Especificar _____________________________________

5- Como o Sr(a) acha que dever ser o tratamento para o controle do diabetes?
( ) Plano alimentar
( ) Atividade física
( ) Cuidados especiais (pele, pés, dentes, olhos,
( ) Medicação
etc.)
( ) Não sabe
( ) Outros Especificar _______________________________________________________
6- Quais os exames que o Sr(a) conhece para controlar o açúcar no sangue?
( ) Glicemia plasmática
( ) Glicemia capilar
( ) Exames de urina
( ) Hemoglobina glicada
( ) Não sabe
( ) Outros
Especificar ___________________________________________________
II - ATIVIDADE FÍSICA
7- Qual o exercício ou atividade física que o Sr (a) acha importante para pacientes
diabéticos?
( ) Caminhada
() Futebol
( ) Lavar roupa
( ) Corrida
( ) Bicicleta
( ) Limpar a casa
( ) Musculação
( ) Hidroginástica
( ) Varrer a calçada
( ) Natação
( ) Tênis
( ) Não sabe
( ) Outro Especificar________________________________________________________
8- Quanto tempo que o Sr (a) acha que deve ter a prática diária de exercícios/atividades
físicas?
( ) 30 minutos
( ) 40 minutos
( ) 60 minutos
( ) Outros

( ) 90 minutos
( ) 120 minutos
( ) Não sabe
Especificar____________________________________________________

9-Qual o tipo de calçado e roupa que são recomendados para a prática de
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exercício/atividade física?
( ) Tênis e short
( ) Tênis e calça confortável
( ) Sapato fechado e short
( ) Sapato fechado e calça
( ) Sapato confortável e roupa leve
( ) Não sabe
( ) Outros
Especificar______________________________________________________
10- O que o Sr(a) acha que o diabético deve fazer antes de iniciar o exercício físico.
( ) Alimentar-se em maior quantidade
( ) Alimentar-se em menor quantidade
( ) Diminuir a dose da medicação utilizada
( ) Alimentar-se com a mesma quantidade
( ) Não Sabe
( ) Outros
Especificar___________________________________________________
III- ALIMENTAÇÃO
11- Quais são os alimentos que o Sr(a) acha que devem ser consumidos em maior quantidade
diariamente?
Alimentos__________________________________________________________________

( ) Não Sabe
12- Quais são os alimentos que o Sr(a) acha que devem ser consumidos em pequena quantidade?
Alimentos__________________________________________________________________

( ) Não Sabe
13- O Sr(a) acha que todo alimento com rótulo diet pode ser consumido pelo diabético?
( ) Sim
( ) Não
14- Quantas refeições o Sr(a) acha que deve fazer diariamente?

(
(
(
(
(
( ) Não Sabe
( ) Outros

) 02
(almoço/jantar)
) 03
) 04
) 05
) 06

( ) Não Sabe

(café da manhã/almoço/jantar)
(café da manhã/almoço/lanche tarde/jantar)
(café da manhã/almoço/lanche tarde/jantar/ceia)
(café da manhã/colação/almoço/lanche da
tarde/jantar/ceia)

Especificar ___________________________________________________

15- O Sr(a) acha que todos os alimentos contêm calorias?
( ) Não Sabe
( ) Sim
( ) Não
16- O Sr(a) acha que a ingestão de fibras é recomendada para os diabéticos?( ) Sim ( )
Não ( ) Não Sabe
17- Se sim. Por quê?
( ) Reduz o nível de glicose no sangue
( ) Reduz os níveis lipídicos
( ) Regula o funcionamento intestinal
( ) Não sabe
( ) Outros
Especificar __________________________________________________
IV- CUIDADOS COM OS PÉS
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18- O Sr(a) sabe que cuidados o paciente diabético deve ter com os pés?
( ) Sim
( ) Não
19- Se sim. Citar
( ) Fazer higiene dos pés (com água morna e sabonete neutro)
( ) Secar bem principalmente entre os dedos
( ) Examinar os pés com o auxílio de um espelho ou com ajuda de um familiar
( ) Usar meias, preferencialmente de algodão e trocá-las diariamente
( ) Usar sapato confortável de preferência fechado
( ) Examinar os sapatos antes de calçá-los
( ) Cortar as unhas retas e não muito curtas
( ) Não cortar os calos, nem usar calicidas
( ) Não andar descalço
( ) Usar hidratante sem aplicá-lo entre os dedos
( ) Não usar bolsas de água quente para aquecer os pés
( ) Procurar o médico periodicamente ou quando necessário
( ) Não sabe
( ) Outros
Especificar _________________________________________________
V ± CONHECIMENTO ACERCA DOS PARÂMETROS CLÍNICOS
20- O Sr(a) sabe qual é seu peso corporal atual?( ) Sim ( )
Não
Peso atual __________ Kg,
21- O Sr (a) conhece os valores de glicemia em jejum?
( ) 70 a 110 mg/dl jejum
( ) Não sabe
( ) Outros
Especificar__________________________________________________
22- O Sr (a) conhece os valores de glicemia pós-prandial?
( ) 70 a 140 mg/dl pós-prandial
( ) Não Sabe
( ) Outros
Especificar__________________________________________________
VI- HIPOGLICEMIA
23- O Sr (a) conhece os sinais ou sintomas de hipoglicemia?
( ) Sim
( ) Não
24- Se sim. Citar.
( ) Tremores
( ) Sudorese intensa
( ) Palidez
( ) Palpitações
( ) Fome intensa
( ) Visão embaralhada
( ) Tonturas
( ) Dor de cabeça
( ) Falta de coordenação motora
( ) Perda da consciência
( ) Distúrbios de comportamento
( ) Coma
( ) Boca seca
() Outros
Especificar_________________________________________________
25- O que o Sr(a) acha que deve fazer se tiver hipoglicemia?
( ) Comer algo doce
( ) Sentar-se até passar a fraqueza
( ) Deitar-se
( ) Não sabe
( ) Outros
Especificar _________________________________________________
26- O Sr (a) conhece o cartão de identificação do diabético?
( ) Sim
( ) Não
27- O Sr(a) tem o cartão de identificação na bolsa/carteira?
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( ) Sim

( ) Não

28- O Sr(a) carrega algum tipo de doce ou biscoito na bolsa?
( ) Sim
( ) Não
VII- COMPLICAÇÕES CRÔNICAS
29- O Sr(a) conhece quais os problemas que o diabetes pode causar no seu organismo?
( ) Sim

( ) Não

30- Se sim. Quais
os problemas que
o Sr(a) conhece?
(
(
(
(
( ) Outros

) Problemas nos
olhos
) Problemas nos
vasos
sanguíneos

( ) Problemas nos nervos
(

) Infarto

) Problemas nos
) Derrame
(
rins
) Problemas nos
pés
Especificar_________________________________________________

VIII- APOIO FAMILIAR
31- O Sr (a) tem algum familiar que colabora no cuidado de sua diabetes?
( ) Pai
( ) Mãe
( ) Filhos
( ) Irmãos
( ) Cônjuge
( ) Ninguém
( ) Outros
Especificar________________________________________________

ANEXO 2
FORMULÁRIO DE CONSULTA
NOME
DATA
PESO
IMC
CC
HbA1c
TESTE
GLICÊMICO
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SINTOMAS

TRATAMENTO
INSTITUÍDO

IMC= ÍNDICE DE MASSA CORPORAL CC= CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA PA=PRESSÃO
ARTERIAL HbA1c= HEMOGLOBINA GLICADA

ANEXO 3
Formulário de Pré-Consulta
PACIENTE Nº _____ GRUPO:_____

DATA:____/_____/_____

Dados pessoais:
1 Nome:________________________________________Sexo: (M ) (F ) Idade:____
2 Escolaridade: ( ) 1º grau incompleto ( ) 1º grau completo ( ) 2º grau incompleto
( ) 2º grau completo
3.Renda Familiar: (

( ) 3º grau incompleto
) 1 salário mínimo (

( ) Não estudou
) 1 a 4 salários(

) mais de 4 salários

4.Número de pessoas no domicílio: ________
Dados da Doença:
5. Tempo de tratamento:__________(anos)
6.Complicações
(especificar):_________________________________________________
7.Tratamento
medicamentoso
atual

crônicas
(especificar)
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8. Adesão ao tratamento: ( ) sim ( ) não ( ) em parte
Tem acompanhamento de endocrinologista: ( ) sim ( ) não
Realiza em domicílio a monitorização glicêmica: ( ) sim ( ) não
Sabe o que é hipoglicemia? ( ) sim ( ) não
12.Quais sintomas indicam hipoglicemia:

9.
10.
11.

_________________________________________________________________________
Avaliações Clínicas Iniciais:
Peso (kg):_______
Altura (cm):________
Índice de Massa Corporal (IMC):_________kg/m2
Circunferência da Cintura (CC):____________cm
Pressão Arterial (PA) 1:_________ mmHg PA 2:_____________
Teste glicêmico capilar:___________

(jejum) ou (pós-prandial)

Hemoglobina glicada (A1C)___________%
Sintomas

referidos

(especificar):_____________________________________________________
Dieta prescrita:(

) sim

( ) não

Adesão a Dieta: ( ) sim

( ) não

Atividade

Física:

(

)

( ) em parte
sim

(

)

não

especificar_______________________________________
Alcoolismo:
(
) sim
especificar________________________________________

(

)

não

Tabagismo:

(

)

não

(

)

sim

especificar________________________________________

Anexo 4
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Revista Ciência e Educação
Instruções para Elaboração e Submissão de Manuscritos
Atualização: Junho de 2016

Essas instruções têm como objetivo orientar os autores sobre as normas
adotadas pela Revista Ciência e Educação para avaliação de manuscritos e o
processo de publicação. Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação
para a Ciência, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp),
Faculdade de Ciências, campus de Bauru.
Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a
verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir.
As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos
autores.
1. A contribuição é original e inédita e não está em processo de avaliação por
outra revista. Não sendo o caso, justificar em "Comentários ao editor";
2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, Libre Office,
ou outro editor de texto;
3. Todos os endereços URL no texto estão ativos (ex. http://pkp.sfu.ca);
4. O texto está digitado em espaço simples, fonte Times New Roman, tamanho
12;
5. As tabelas e ilustrações estão inseridas no texto, não em seu final;
6. O texto segue a formatação da revista segundo as Diretrizes para autores;
7. A identificação do(s) autor(es) foi removida da primeira página do texto,
conforme indicado nas diretrizes;
8. Para citações e notas de rodapé deve ser usado o sistema de chamada autordata, com a lista de referências no final do artigo;
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9. O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve ser removido em "Propriedades do
documento", opção do menu "Arquivo" do MS Word. O mesmo deve ocorrer
em editores de texto similares.
Diretrizes para autores
Ciência & Educação publica artigos científicos e de revisões de literatura
resultantes de pesquisas empíricas ou teóricas originais sobre temas relacionados à
Educação Científica (Ciências, Física, Química, Biologia, Geociências, Educação
Ambiental, Matemática e áreas afins) incluindo críticas, defesas e comentários sobre
artigos publicados na própria revista.
Apresentação dos trabalhos
Ciência & Educação aceita colaborações em português, espanhol e
inglês. Os originais devem ser enviados com texto digitado em Word for Windows,
Libre Office ou softwares compatíveis, fonte Times New Roman, corpo 12, espaço
simples, com até 15 laudas. O tamanho do papel é A4 e as margens devem ser
configuradas: 3 cm para as margens superior e esquerda e 2 cm para as margens
inferior e direita.
Artigo original
Todos os originais submetidos à publicação devem conter resumo em
língua vernácula e em inglês (abstract), bem como até cinco palavras-chave alusivas
à temática do trabalho, em português ou espanhol e inglês.
Os padrões de referências e de citações seguem as normas mais
atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR6023 e
NBR10520, respectivamente.
Na folha de rosto devem constar o título do trabalho (em português ou
espanhol, e em inglês) e afiliação completa de todos os autores na seguinte
ordem: departamento ou unidade (por
extenso), universidade (por

extenso, instituto ou faculdade (por

extenso), sigla (entre

parêntesis), cidade,

estado,

país, e-mail e endereço do primeiro autor, para correspondência.
Na primeira página do texto devem constar o título completo do artigo em
português ou espanhol e em inglês, resumo em português ou espanhol e abstract,
com até 150 palavras. Também devem ser atribuídas até cinco palavras-chave em
português e em inglês (keywords), separadas por ponto final. Esses descritores
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(palavras-chave/keywords) devem refletir da melhor maneira possível o conteúdo
abordado no artigo, de forma a facilitar a pesquisa temática dos usuários.
Tabelas
Tabelas devem ser representadas segundo as normas de apresentação
tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1993). A identificação
da tabela deve figurar na parte superior da mesma, em algarismo arábico, precedido
da palavra tabela, seguida pelo título, item obrigatório, todos em fonte menor do que
a do texto. Toda tabela deve citar a fonte, inscrita a partir da primeira linha de seu
rodapé, para identificar o(s) responsável(is) pelos dados numéricos. A identificação
deste(s) deve ser precedida da palavra Fonte ou Fontes.
Toda tabela deve ter cabeçalho para indicar o conteúdo das colunas. A
moldura de uma tabela não deve ter traços verticais que a delimitem à esquerda e à
direita. Recomenda-se que uma tabela seja apresentada em uma única página e
que tenha uniformidade gráfica nos corpos e tipos de letras e números, no uso de
maiúsculas e minúsculas e no uso de sinais gráficos.
Ilustrações
Ilustrações de quaisquer tipos (desenhos, fotos, esquemas, fluxogramas,
gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros etc.) devem ter extensão .jpeg,
com resolução mínima de 400 dpi. Quando se tratar de gráficos e imagens coloridas,
os autores devem enviar gráficos e imagens em versão colorida e em versão preto e
branco ou tons de cinza. A versão on-line disponibilizará a versão colorida.
A ilustração deve ser inserida o mais próxima possível do texto a que se
refere. A identificação deve figurar na parte superior da ilustração, em algarismo
arábico, seguido do título. Na parte inferior da ilustração, deve ser citada a fonte,
item obrigatório, que identifica o(s) responsável(is) pela mesma. A identificação deve
ser precedida da palavra Fonte ou Fontes. Esses dados devem ser digitados em
fonte menor do que a do texto.
Notas de rodapé
Numeradas em algarismos arábicos, devem ser sucintas e usadas
somente quando estritamente necessário. Além disso, devem estar em fonte menor
e alinhadas à esquerda, no final da página.
Transcrições
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Devem ser colocadas entre aspas e em itálico (por exemplo: transcrição
de entrevista, de discurso etc.).
Citações
As chamadas de citações por sobrenome de autor e data devem ser em
letras maiúsculas e minúsculas e, quando entre parêntesis, devem ser em letras
maiúsculas. Devem ser citados até três autores, com sobrenomes separados por
ponto e vírgula. Para mais de três autores, usar o sobrenome do primeiro e a palavra
et al.
1. Citações diretas ou literais no texto: devem subordinar-se à forma: (sobrenome de
autor, data, página). Com até três linhas, as citações devem ficar entre aspas e sem
itálico. Com mais de três linhas, as citações devem seguir o seguinte padrão: recuo
de 4 cm na margem, fonte menor, sem aspas e sem itálico.
2. Citações indiretas: quando o autor for citado no texto, colocar sobrenome do autor
e

ano

(entre

parêntesis).

Exemplos:


Seu caráter interdisciplinar compreende "[...] uma área de estudos onde a
preocupação maior é tratar a ciência e a tecnologia, tendo em vista suas
relações, consequências e respostas sociais" (BAZZO; COLOMBO, 2001, p.
93).



Na mesma perspectiva, Peixoto e Marcondes (2003) discutem visões
equivocadas da ciência presentes nas interpretações de alunos inscritos em
um programa especial de formação de professores de química para o Ensino
Médio.

3. Citações de diversos documentos de um mesmo autor publicados no mesmo ano
são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a
data e sem espacejamento.


Reside (1927a)



Reside (1927b)

4. Todos os autores citados devem constar das referências listadas no final do texto,
em ordem alfabética, segundo as normas.
Referências
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Livro


SILVA, F. Como estabelecer os parâmetros da globalização. 2. ed. São
Paulo: Macuco, 1999.



MINAYO, M. C. S. O desafio de conhecimento: pesquisa qualitativa em
saúde. 7. ed. São Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 2000.

Capítulo de livro
Regra 1: Autor do livro igual ao autor do capítulo


SANTOS, J. R. dos. Avaliação econômica de empresas. In: ______. Técnicas
de análise financeira. 6. ed. São Paulo: Macuco, 2001. p. 58-88. (páginas
inicial e final do capítulo são obrigatórias)

Regra 2: Autor do livro diferente do autor do capítulo


ROSA, C. Solução para a desigualdade. In: SILVA, F. (Org.). Como
estabelecer os parâmetros da globalização. 2. ed. São Paulo: Macuco,
1999. p. 2-15. (páginas inicial e final do capítulo são obrigatórias)

Regra 3: Quando o autor for uma entidade:


BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: meio ambiente e saúde.
3. ed. Brasília: SEF, 2001. v. 9.

Regra 4: Quando houver mais de um autor, separá-los com ponto-e-vírgula:


MERGULHÃO, M. C.; VASAKI, B. N. G. Educando para a conservação da
natureza: sugestão de atividades em educação ambiental. São Paulo: EDUC,
1998.

Nota: quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro,
acrescentando-se a expressão et al. (sem itálico). Exemplo:


SANZ, M. A. et al. Ciencia, tecnología y sociedad. Madrid: Noesis, 1996.

Regra 5: Séries e Coleções


MIGLIORI, R. Paradigmas e educação. São Paulo: Aquariana, 1993. 20 p.
(Visão do futuro, v. 1).

Regra 6: Livro em meio eletrônico
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ALVES, C. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: .
Acesso em: 04 mar. 2004 (dia, mês abreviado, ano.

Periódico
A regra para autores segue a mesma orientação de livros.
Regra 1: Artigos de revistas


VILLANI, A.; SANTANA, D. A. Analisando as interações dos participantes
numa disciplina de física. Ciência & Educação, Bauru, v. 10, n. 2, p. 197-217,
2004.

Em meio eletrônico:


RODRIGUES, R. M. G. Tarefa de casa: um dos determinantes do rendimento
escolar. Educação e Filosofia, São Paulo, v. 12, n. 24, p. 227-254, jul./dez.
1998. Disponível em: Acesso em: 04 mar. 2004. (dia, mês abreviado, ano).

Teses e dissertações
BOZELLI, F. C. Analogias e metáforas no ensino de física: o discurso do
professor e o discurso do aluno. 2005. 234f. Dissertação (Mestrado em Educação
para a Ciência) - Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, Bauru,
2005.
Nota: quando o trabalho for consultado on-line, mencionar o endereço eletrônico:
Disponível em: Acesso em: 04 mar. 2004. (dia, mês abreviado, ano).
Trabalho apresentado em evento
(Atas, anais, proceedings, resumos, entre outras denominações)
ZYLBERSZTAJN, A. Resolução de problemas: uma perspectiva Kuhniana. In:
ENCONTRO

DE

PESQUISA

EM

ENSINO

DE

FÍSICA,

6.,

1998,

Florianópolis. Anais... Florianópolis: SBF, 1998. 1 CD-ROM.
Nota: quando o trabalho for consultado em material impresso, é obrigatório inserir as
páginas inicial e final do mesmo. Se o evento estiver publicado em meio eletrônico,
especificar a descrição física do documento (CD-ROM, disquete etc). Para consultas
on-line mencionar o endereço eletrônico e a data de acesso. Disponível em: Acesso
em: 04 mar. 2005. (dia, mês abreviado e ano).
Ordenação das referências
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Todos os documentos citados no texto devem constar na lista de
referências, que, por sua vez, deve estar ordenada de acordo com o sistema
alfabético e alinhada à esquerda da página.
Referências de mesmos autores podem ser substituídas por um traço
sublinear (equivalente a seis espaços) e ponto, desde que apareçam na mesma
página.
Nota: cabe ao(s) autor(es) verificar se os endereços eletrônicos (URL) citados no
texto e/ou referências estão ativos.
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APÊNDICES

APÊNDICE A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
APÂNDICE B- Planejamento das Intervenções Educativas

APÊNDICE A
UNIVERSIDADE FEDERAL

DE GOIÁS

FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE NÍVEL MESTRADO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE)
Título da Pesquisa:`` EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE O
CONHECIMENTO, PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E

ANTROPOMÉTRICOS DE

PACIENTES DIABÉTICOS ´´.
Pesquisadora Responsável: Cláudia R. de Lima Santos CRBio-98501/04-D
RG: 4392717 (DGPC-GO)

CPF: 949.812.051-04
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Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa `` EFEITOS DE UMA
INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CONHECIMENTO, PARÂMETROS
BIOQUÍMICOS E ANTROPOMÉTRICOS DE PACIENTES DIABÉTICOS ´´, a qual
tem como objetivo principal analisar o efeito de uma intervenção educativa,
baseada, na teoria social cognitiva sobre o conhecimento, parâmetros bioquímicos
e antropométricos em pacientes com diabetes tipo 2. Também serão realizados
testes do açúcar no sangue (glicemia), coletados peso, altura e circunferência de
cintura antes e depois da pesquisa. O tempo do estudo será de seis meses. Após
ler com atenção e receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso
de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em
duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.
Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Em
caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a
pesquisadora responsável: Cláudia Ribeiro de Lima Santos, no telefone: (64)
92662677 e Email: claudia-ri@hotmail.com, ou no endereço Rua Tocantins Q:08 Lt:
07 Israelândia-GO. De modo que a ligação pode ser feita a cobrar. Em casos de
dúvidas sobre aspectos éticos ou em caso de dúvidas sobre seus direitos como
participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CEP-UFG), nos telefone: (62)
3521-1215 ou no endereço: pró-reitoria de Pesquisa e Inovação, Universidade
Federal de Goiás, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campos
II(Samambaia). Cep: 74001-970, Goiânia, Goiás, Brasil.
Nesta pesquisa, serão formados dois grupos de pacientes com diabetes
mellitus tipo 2: grupo de intervenção (GI) e grupo controle (GC). O grupo GI
participará de 12 intervenções educativas durante seis meses, sendo uma a cada 15
dias no período da manhã. A base metodológica da pesquisa será a teoria social
cognitiva de Bandura.
O GC não participará destas ações educativas, mas continuará
participando das atividades normais do Hiperdia, desenvolvidas na Estratégia Saúde
da Família de Israelândia-Go. Os dois grupos responderão questionários no primeiro
mês da pesquisa e no sexto mês. No início e no final da pesquisa os dois grupos GC
e GI realizarão testes de glicemia na ponta do dedo. O GC realizará este teste
durante o Hiperdia e o GI durante as intervenções educativas. Você realizará no
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laboratório do Hospital Dom Bosco duas coletas de sangue: a primeira no início do
estudo, a segunda no final do estudo( após seis meses). Você poderá ser incluído
em qualquer um dos grupos, após a realização de um sorteio.
Você terá como benefícios, o acompanhamento intensivo do tratamento,
com a realização de exames, para aumentar a possibilidade de controle da doença e
poder melhorar seus conhecimentos sobre diabetes e prevenir as complicações
agudas e crônicas da doença. Todo material necessário para realização da pesquisa,
será disponibilizado a você sem nenhum custo. Os materiais que envolvem riscos de
infecções e/ou lesões por acidentes perfurantes da pele (agulhas) serão
descartáveis, observando a validade de uso e esterilização.

Você pode sentir

desconforto no momento da coleta do sangue, porém este desconforto será
minimizado em decorrência do preparo técnico do profissional que realizará a coleta.
Se houver danos comprovados referentes a esta pesquisa enquanto
participante, você terá o direito de pleitear indenização. O pesquisador estará
disponível em qualquer época, pessoalmente ou por telefone, para esclarecimentos
de qualquer dúvida.
Serão garantidos sigilo, anonimato, e o direito de retirar o seu
consentimento a qualquer tempo, sem penalidade ou perda de benefícios. Não
haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação,
porém sua contribuição poderá trazer melhorias na qualidade da assistência aos
portadores de diabetes mellitus. Os resultados desta pesquisa poderão ser
publicados em congressos e/ou revistas científicas da área da saúde. Os dados
serão utilizados para melhorar a saúde de pacientes diabéticos. Será garantida uma
via deste termo ao participante do estudo.
Data:- -----/-----/------nome e assinatura do pesquisador responsável
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE NÍVEL MESTRADO
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA
PESQUISA
Eu____________________________________,RG:____________CPF:_________
___ abaixo assinado, concordo voluntariamente em participar do estudo: “EFEITOS
DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CONHECIMENTO,
PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E ANTROPOMÉTRICOS DE PACIENTES
DIABÉTICOS”, sob a responsabilidade da pesquisadora Cláudia Ribeiro de Lima
Santos, como sujeito voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo
pesquisador(a), dos procedimentos envolvidos, assim como riscos e/ou benefícios
decorrentes de minha participação e o compromisso que terei, sem nenhum custo,
todo material necessário para realização deste estudo. Foi-me garantido que posso
retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer
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penalidade ou interrupção de minha assistência/atividade na Estratégia Saúde da
Família do Município de Israelândia-GO.
Recebi uma cópia deste documento.
Data: ___/ ____/ ____
__________________________________
Assinatura do participante (voluntário)

Assinatura Dactiloscópica_______________________________
Cláudia Ribeiro de Lima Santos
Assinatura do Pesquisador Responsável
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a
pesquisa e aceite do sujeito em participar.
Testemunhas:
Nome:_______________________________ CPF: ___________________
Assinatura: ___________________________________________________
Nome:_______________________________CPF: ____________________
Assinatura: ___________________________________________________
Faculdade de Medicina - 235 c/ 1a. s/n - S. Universitário, CEP 74605-020,
Goiânia - Goiás - Brasil Telefax: (62) 3209-624

APÊNDICE B

PLANEJAMENTO DAS INTERVENÇÕES EDUCATIVAS
Título do Projeto: Efeitos de uma Intervenção Educativa sobre o Conhecimento, Parâmetros Bioquímicos
e Antropométricos de Pacientes Diabéticos
Orientador (A): Ida Helena C. F. Menezes
Pesquisadora: Cláudia Ribeiro de Lima Santos
Público Alvo: Pacientes com Diabetes tipo 2
Curso: Mestrado Profissional em Ensino na Saúde
Grupo: Grupo Intervenção (GI)
Período: Setembro 2015/ Fevereiro 2016
Eixo temático da Intervenção: Diabetes Mellitus
Encontro
1ª

Expectativas de
aprendizagem
(Objetivos)
Avaliar o Conhecimento
sobre
o
Diabetes
Mellitus, as experiências
positivas e negativas em
relação à doença e às
expectativas de controle
da mesma.

Tema
Programático
Levantamento
dos
Conhecimentos
Prévios e
levantamento
dos temas
geradores dos
encontros.

Estratégias de Ensino

Recursos/Instrumento
s

Apresentar os objetivos da Cartolina, Papel, Som,
pesquisa e dos encontros. Máquina Fotográfica e
Entrega do calendário dos Diário de Bordo.
encontros
com
dias,
horários e local das
Intervenções.
Círculo
de
conversa:
Dinâmica do repolho. Link:
https://casadocaminhoger.
wordpress.com/2011/02/15/
dinamica-o-repolho/

2ª

Identificar os pontos Temas
fortes dos problemas Geradores
apresentados durante o
círculo de conversa.
Estabelecer um objetivo
pessoal de controle da
doença.

Realizar a dinâmica EU Cartolina,
Papel,
QUERIA... EU QUERO - Caneta,
Cópias
de
Automotivação e Visão do exames de Hemoglobina
Futuro.
Glicada de pacientes
diabéticos
que
Discussão com grupo com
controlaram a Glicemia
base nos temas geradores
em curto e médio prazo.
apresentados
pelos
pacientes diabéticos como:
Vídeo de depoimentos
dificuldades e facilidades
Diabetes Controlada.
no controle da doença,
enfocando
sempre
a
motivação para o controle
da doença.
Desenvolver a Dinâmica
MISSÃO POSSÍVEL, para
o
estabelecimento
do
objetivo
individual
de
controle
da
doença
(registrar em papel e fixar
no mural).
Dinâmicas disponíveis em:
http://www.esoterikha.com/
downloads/pdf/Dinamicasde-Motivacaoesoterikha.comredemotivacao.com.br.pdf

3ª

Entender como se
Fisiopatologia do Realizar uma dinâmica Boneco com peças
desenvolve a Patologia
DM
para conhecimento do anatômicas montáveis
corpo. Mostrar uma figura em tamanho original.
de uma chave e fechadura, Figura da chave e
em que a chave simboliza fechadura em biscuit.
o trabalho da insulina para Máquina fotográfica.
que a glicose entre nas
células, com uma roda de
conversa que promova a
motivação do grupo para a
aquisição do autocuidado.
Ressaltar
sempre
o
objetivo inicial estabelecido
para controle da doença.

4ª

Compreender
a Autocuidado e Frase para reflexão do Cartaz com a fase,
diferença entre hipo, controle
da grupo: nosso corpo precisa glicosímetro,
fitas
hiper e normoglicêmica. doença
de açúcar na quantidade reagentes e lancetas.
certa. Realizar o teste de Gráfico contendo os
glicemia capilar, e propor a parâmetros de controle
classificação de seu valor. glicêmico.
Este momento será usado
para promover a troca de
experiências, sendo que os
testes
com
resultado
satisfatório serão usados
para motivação para o
grupo, e os resultados com
alterações serão utilizados
para uma análise em grupo
das
possíveis
interferências.
Contudo,
sempre com objetivo de

diagnosticar os problemas
e corrigi-los, motivando
sempre que é possível
controlar
a
doença.
Ressaltar
sempre
o
objetivo
inicial
estabelecido para controle
da doença.
5ª

Conhecer os grupos de Autocuidado:
alimentos
e
as plano alimentar
possibilidades
de
substituição. Entender o
valor
calórico
e
nutricional
dos
alimentos. Compreender
a
importância
da
alimentação
saudável
para o controle da
doença.

Divisão em grupos, para a Plano alimentar, pincel,
discussão
do
plano cartolina e figura do
alimentar que foi trazido semáforo de alimentos.
por alguns participantes.
Dialogar
com
os
participantes
trazendo
algumas
considerações
sobre o plano, promovendo
assim uma discussão. Por
meio de uma figura em
cartolina de um semáforo,
realizar a separação dos
alimentos
do
plano
alimentar.
Entrega
de
folhetos sobre alimentação
saudável.
Ressaltar
sempre o objetivo inicial
estabelecido para controle
da doença e a motivação
dos participantes.

6ª

Apresentar
a Autocuidado:
Passeio no campo com Balões e material
importância da atividade atividade física realização de caminhada, impresso com figuras de
física regular e incentivar
brincadeiras e discussão: exercícios básicos de
o lazer.
grande círculo sobre suas alongamentos.
experiências
neste
processo de controle da
doença. Ressaltar sempre
o
objetivo
inicial
estabelecido para controle
da doença e a motivação
dos participantes.

7ª

Identificar
as Autocuidado: Reflexão por meio de uma Papel,
medicações
utilizadas Medicamentos análise de uma figura de adesiva
pelos pacientes (dose,
um rosto formado por rosto.
horário, ação). Discutir
comprimidos.
possíveis dificuldades na
Individualmente,
os
adesão
e
prevenir
participantes
registram
hipoglicemia.
suas medicações e fixam
em um mural. Diálogo
sobre
hipoglicemiantes.
Motivação
dos
participantes por meio de
um vídeo de depoimentos
de pacientes diabéticos
que controlaram a doença.
Ressaltar
sempre
o
objetivo inicial estabelecido
para controle da doença e
a
motivação
dos
participantes.

pincel,
fita
e figura do

8ª

Conhecer as principais Complicações Apresentar figuras no Data Giz, data show e figuras.
complicações crônicas crônicas do DM show
sobre
as
do DM e reconhecer a
complicações
do
DM.
importância
do
Discussão sobre o tempo
autocuidado
para
que está acometido desta
prevenção das mesmas.
doença e se tem outras
comorbidades. Listar todos
os relatos e relacionar com
as possíveis complicações
ou
fator
de
risco.
Ressaltando sempre o
objetivo inicial e individual
estabelecido
pelos
participantes para controle
da doença e a motivação
dos participantes.

9ª

Descrever a obesidade e
Identificar a obesidade
como um fator de risco.

Obesidade

Mostrar figuras: pera e Figuras, fitas métricas,
maçã. Discussão sobre data show, balança,
forma corporal/distribuição papel, pincel e folheto
da gordura. Peso, Altura,
sobre obesidade.
para classificação do IMC.
Medidas da cintura dos
participantes e registros
dos dados. Usar estes
dados para motivação do
grupo e ao final voltar ao
objetivo
inicial
estabelecido,
realizando
uma
análise
das
conquistas já obtidas.

10ª

Estimular
a
auto Como estou me
avaliação. Refletir sobre
cuidando
os
comportamentos
adquiridos ou mantidos

11ª

Melhorar a qualidade de Qualidade de Exercícios de alongamento Fisioterapeuta e som.
vida e diminuir o stress
vida
com acompanhamento de
fisioterapeuta e exercícios
de
respiração
e
relaxamento.

12ª

Avaliar o aproveitamento
do
grupo
e
confraternizar

Como está
minha saúde
agora

Realizar a glicemia capilar. Glicosímetro, lancetas e
Mostrar o gráfico de
tiras reagentes.
evolução das variáveis de
cartolinas, pincel e
controle dos participantes
papel.
no momento inicial da
pesquisa e no momento
atual. Propor ao grupo que
descreva atitudes antigas e
as atitudes adquiridas para
controle da doença. Utilizar
este
momento
para
motivação do grupo e
propiciar
a
troca
de
experiências
entre
os
participantes e a vivência
de experiência em grupo.

Voltar ao objetivo inicial Data show, papel, pincel,
estabelecido e realizar uma
músicas e frutas.
reflexão sobre a evolução
das variáveis de controle.
Solicitar aos participantes
que descrevam os pontos
positivos e negativos dos
encontros. Apresentação
em slides dos temas
trabalhados durante os

encontros.
Vídeo
com
mensagem de motivação
para
continuação
do
autocuidado.

