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RESUMO

Cyrino APP. As competências no cuidado com o diabetes melittus : contribuições à
educação e comunicação em saúde [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2005. 278p.
Um fosso separa o desenvolvimento teórico-metodológico no campo da
Educação e Comunicação de sua prática nos serviços de saúde. Nestas
instituições é, ainda, predominante o caráter prescritivo e centrado na
transmissão de informações visando à mudança de hábitos, tomando-se como
direta e quase mecânica a relação entre conhecimento e comportamento. É,
também, preocupante que parcela expressiva das pesquisas no campo da
Educação em Saúde voltadas para o controle do diabetes estejam orientadas
dentro desta mesma lógica. Nesta pesquisa de natureza qualitativa, procuramos
explorar as possibilidades teórico-metodológicas de utilização do conceito de
competências, como a capacidade de mobilizar saberes para dominar situações
concretas. Nesta perspectiva, buscamos deslocar o tradicional binômio
informação - comportamento para uma articulação de outra natureza e mais
próxima da relação: problema - saber - ação. Para isto, estudamos as
competências para o autocuidado e autocontrole no diabetes sob dois pontos
de vista: aquelas requeridas, na opinião de diabetólogos, e aquelas efetivas,
identificadas numa comunidade de diabéticos. As primeiras foram
determinadas

mediante

levantamento documental

técnico-científico

e

entrevistas com especialistas e as segundas por meio de grupos focais e
entrevistas em profundidade com diabéticos. Ao mesmo tempo, levantamos as

dificuldades que os pacientes enfrentam para realizar o seu cuidado-de-si,
segundo as narrativas dos próprios diabéticos e os depoimentos dos
especialistas. Reconhecemos 11 obstáculos ao autocuidado nos depoimentos
destes últimos distribuídos em cinco subconjuntos, segundo sua relação com: a
própria doença ou co-morbidades, os próprios pacientes, a rede de apoio e a
assistência prestada aos diabéticos. As dificuldades do viver com diabetes,
extraída dos discursos dos portadores, revelaram 26 campos problemáticos,
que agrupamos em cinco categorias: o adoecer; o cotidiano e o cuidado-de-si;
o cotidiano, o cuidado-de-si e o outro; o cotidiano, o cuidado-de-si e a rede de
apoio; e, o cotidiano, o cuidado-de-si e os profissionais e os serviços de saúde.
As competências requeridas conformaram um rol com 47 competências que
envolvem cinco conjuntos de saberes e saberes-fazer, enquanto as
competências efetivas compõem um quadro com 98 distintos saberes: saber,
saber-fazer, saber-ser e saber-comunicar. Estes resultados mostram a
expressiva riqueza de saberes mobilizados pelos diabéticos em sua experiência
cotidiana de lidar com a doença, o que pode abrir possibilidades novas de
diálogo com os profissionais de saúde, bem como aponta a relevância de
reconhecer, disponibilizar e partilhar este “saber da experiência”, dentro do
emergente campo da inteligência coletiva. A ampliação de vozes alcançada
nesta investigação reforça a importância que um enfoque comunicacional pode
fornecer para apoiar novos desenvolvimentos no campo da educação em
saúde.
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SUMMARY

Cyrino APP. Competencies in care of diabetes mellitus: contributions to health
education and communication [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2005. 278p.
A deep gap separates theoretical and methodological development in the
Education and Communication field from its practice in health services. In
these institutions, however, the dominant concept is prescriptive and
centered in transmission of information aiming at changing habits, taking
the relationship between knowledge and behavior as direct and almost
mechanical. It is also of concern that an expressive number of studies in
the field of education and health aiming at controlling diabetes be oriented
toward this same logic.

In this qualitative study we seek to explore

theoretical and methodological possibilities to use the concept of
competencies, enabling to mobilize knowledge to master concrete
situations.

From this perspective, we seek to change the traditional

information-behavior binomial into one closer to the problem-knowledgeaction relationship. We study competencies for self-care and self-control of
diabetes under two points of view: those required, in the opinion of
diabetologists, and those effective as identified by the diabetic. The former
was obtained from technical-scientific documentation and interviews with
specialists, while the latter was obtained from focus groups and in-depth
interviews with diabetics. At the same time we identified the difficulties
patients faced to carry out their own self-care, according to the narratives
of the diabetic and the testimony of specialists. From the latter, we
recognize 11 obstacles to self-care distributed into five subgroups according

to the disease itself or comorbidities, the patients, the support network and
assistance rendered to diabetic. The difficulties of living with diabetes,
taken from discourses of carriers, revealed 26 problematic fields that we
divided into five categories: the onset of the illness; the daily life and selfcare; the daily life, self-care and the other; the daily life, self-care and
support network; and, the daily life, self-care and professional health
services. There are 47 competencies required involving five groups of
knowledge and self-knowledge, while the effective competencies made up a
scenario with 98 distinct forms of knowledge:

knowing, know-how,

knowing how to be, and knowing how to communicate. These results
show the richness of knowledge acquired by the diabetic in their daily
experience dealing with the disease, which can open new possibilities of
dialogue with health professionals, as well as point out the relevance of
recognizing, making available and participating in this "knowing from
experience" within the emergent field of "collective intelligence." The
resounding voices heard in this investigation reinforces the role that a
communicational focus can play supporting developments in the field of
education and health.
Key words: 1.DIABETES MELLITUS/prevention & control 2. SELF
CARE/classification 3. HEALTH EDUCATION/trends 4. ATTITUDE
OF HEALTH PERSONNEL 5. PATIENT EDUCATION

