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ANEXO 1
Listagem de livros-texto e publicações
voltadas à educação de portadores de diabetes consultadas
1. DINIZ, M.I.C. Educação para o autocuidado do paciente diabético. In:
BRAGA, W. R. C. (ed.). Clínica Médica: Diabetes Mellitus, vol.1, n.3,
p. 395-404, Rio de Janeiro: MEDSI, 2001.
2. FERREIRA, T.R.A.S. Dieta para pacientes com diabetes mellitus. In:
In: BRAGA, W. R. C. (ed.). Clínica Médica: Diabetes Mellitus, vol.1,
n.3, p. 395-404, Rio de Janeiro: MEDSI, 2001.
3. GUARIENTE, M.H.D.M.; TAKAHASHI, O.C.; HADDAD, M.C.L.;
HIRAZAWA, S.A. Autocuidado em diabetes. In: ALMEIDA, H. G.
G. (org). Diabetes mellitus: uma abordagem simplificada para
profissionais de saúde. São Paulo: Atheneu, 1997. p.47-55.
4. LEMOS, M.C.C. & MEIRELES, C.L. Abordagem dietoterápica no
diabetes. In: BANDEIRA, F. (editor). Endocrinologia e diabetes.
Rio de Janeiro: Medsi, 2003. p. 1045-52
5. LOIOLA, L.V. & SCHMID, H. Os pés dos pacientes com diabetes. In:
BRAGA, W.R.C. (ed.). Clínica Médica: Diabetes Mellitus, vol.1, n.3,
p. 395-404, Rio de Janeiro: MEDSI, 2001.
6. MINICUCCI, W.J. Diabetes: o que fazer em situações especiais. Rio
de Janeiro: EPUC, 2002.
7. MORAES, R & CERVATO, A.M. (org.). Diabetes Mellitus:
informações gerais. Centro de Saúde “Geraldo Paula Souza”,
Faculdade de Saúde Pública, USP. São Paulo, 1995.
8. PICKUP, J.C. & WILLIAMS, G. (ed.) Textbook of diabetes.
London: Blackwell Scientific, 1991 (v1).
9. PIMAZONI NETO, A. (ed.). Convivendo com o diabetes. Cartaz
Editorial, s.d.
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ANEXO 2
ROTEIRO DE ENTREVISTA
COM ESPECIALISTA EM DIABETES MELLITUS
Data da entrevista:___/____/___
Entrevistador_________________________
1. Identificação
Nome
DN

/ 19

(mês/ano)

Instituição

Função

FORMAÇÃO
Graduação
Especialidade
Pós-Graduação

(Maior título)

Educação em
saúde
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Clínica

Há quanto tempo atende DM?
Atenção Médica Individual

Atividade de grupo

Objetivos (do grupo)

Trabalho em equipe? (S) (N) Quem participa?

Educação do paciente: AMI

Grupo

Outra:

Esse trabalho é em equipe? (S) (N) Quem participa?
Usa algum material impresso (folder) para entregar ao paciente?
(S) (N)
Quais? (solicitar se tiver disponível)
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Há quanto tempo ensina DM?
Graduação

Pós-Graduação

Autocuidado/autocontrole (S) (N)
Qual maior dificuldade de trabalhar temática educação DM?

Pesquisa

Linha de pesquisa
Educação em DM (S) (N)

Consensos...

Já participou da elaboração de consensos ? (S) (N)
Qual consenso? Quando?
Que atuação?
Já participou da definição de competências para formação profissional
em DM? (S) (N)
Qual?
Já participou da elaboração de alguma publicação (ou outro material:
vídeo, livro, etc) dirigida a leigos? (S) (N)
Quais?

Para qual grupo foi dirigido? Portadores DM ( ) Familiares ( )
População em geral ( )

Anexos

256

2. Roteiro (semi-estruturado)
1. Na sua opinião quão sério é o diabetes enquanto morbidade (doença)?
2. Quais medidas gerais o sr(a) considera essenciais na prevenção (secundária ou de
complicações) no diabetes? (ordenar em ordem decrescente de importância)
3. O que considera (ou como define) o autocuidado e o autocontrole em diabetes?
4. O considera um “bom cuidado de si” realizado pelo portador de diabetes (insulinodependente e não insulino-dependente)?
5. Como caracterizaria um paciente portador de diabetes (insulino-dependente e não
insulino-dependente) típico?
6. Quanto ao modo do paciente (portador de diabetes) lidar com a doença encontra
um ou mais padrões de comportamento? Quais são eles? Como lida com isso em
sua prática de assistência?
7. Em sua prática clínica o que, usualmente, recomenda aos pacientes portadores de
diabetes (insulino-dependente e não insulino-dependente), como medidas de
autocuidado e autocontrole? Quais dificuldades, comumente, encontra em sua
prática profissional para fazer tais recomendações? Que dificuldades, mais
freqüentemente, os pacientes encontram para cumpri-las? O que eles mais
facilmente cumprem?
8. Que características do paciente, diabetes (insulino-dependente e não insulinodependente), facilitam ou dificultam abordar o autocuidado e autocontrole da
doença?
9. No seguimento do diabetes (ou na sua evolução) a partir de que momento inicia ou
estimula o autocuidado e o autocontrole?
10. Há diferenças de autocuidado e autocontrole entre pacientes homens e mulheres
(diabetes ID e NID)? Quando o paciente é homem como trabalha a questão da dieta
e da atividade física? Vê alguma diferença entre homens e mulheres?
11. Como vê a família do paciente quanto ao autocuidado e autocontrole da doença?
Em que aspecto acha importante a participação da família?
12. Em que medida a organização dos serviços pode contribuir para fortalecer as ações
voltadas a apoiar os pacientes (portadores de diabetes) no autocuidado e
autocontrole de sua doença?
13. Dentro da equipe que atua na assistência, ao paciente portador de diabetes, qual o
papel mais relevante de cada profissional? (Ou seja, em que cada profissional pode
contribuir mais?)
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14. Usa algum tipo de instrumento impresso na orientação para o autocuidado e
autocontrole do diabetes? Em caso positivo, solicitar cópia e pedir para indicar (no
próprio documento) o peso de cada medida, segundo valores (0,1 e 2). Solicitar,
ainda, que indique (3 para cada tópico) o que é mais fácil ou difícil de orientar (FO e
DO) e o que é mais fácil ou difícil de ser feito pelo paciente (FF, DF).
15. Gostaríamos que atribuísse uma pontuação, numa escala entre 0 e 2, para um “Rol
preliminar de conhecimentos e habilidades necessários ao autocuidado e
autocontrole no diabetes”, que elaboramos com base em pesquisa em diferentes
fontes (Livros textos, websites sobre diabetes, documentos técnicos, etc).
16. Após examinar este “rol de conhecimentos e habilidades” que outras medidas
necessárias ao autocuidado e autocontrole do diabetes recomendaria incluir e qual
peso atribuiria a cada uma delas.
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Rol preliminar de conhecimentos e habilidades para o
autocuidado e autocontrole em diabetes
Escala de valor de conhecimentos e habilidades necessárias para
o autocuidado e autocontrole
*Não deveria ser incluído no rol de
conhecimentos e habilidades

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Valor
O PACIENTE DEVE:
atribuído
(Saber ou saber-fazer)
(0,1, 2)
O que é o diabetes
Conhecer as causas e medidas de prevenção das
complicações crônicas do DM
Conhecer os valores de controle da glicemia
Saber estabelecer metas de controle da glicemia
Saber usar o glicosímetro para aferir glicemia
Saber interpretar o resultado do glicosímetro
Saber corrigir os níveis de glicemia no dia-a-dia
(auto-suficiência para iniciar e realizar ajustes no
tratamento)
Saber corrigir os níveis de glicemia conforme
variações na dieta e atividade física (autosuficiência para iniciar e realizar ajustes no
tratamento)
Saber determinar a glicosúria
Saber determinar a cetonúria
Saber interpretar os resultados de glicosúria para
correções no tratamento (auto-suficiência para
iniciar e realizar ajustes no tratamento)
Presteza na busca de apoio quando sentir sintomas
de descompensação do diabetes
Conhecer as causas da hipoglicemia
Saber identificar a hipoglicemia
Saber prevenir a hipoglicemia
Saber aplicar medidas de correção da hipoglicemia
Conhecer as causas da hiperglicemia
Saber identificar a hiperglicemia
Saber prevenir a hiperglicemia
Saber aplicar medidas de correção da
hiperglicemia
Saber como proceder em situações especiais em
decorrência de doença intercorrente (Presteza na
busca de apoio para ajustes no tratamento e
cuidado da intercorrência)

0
1
2

Valor do conteúdo
Sem importância*
Baixo
Alto

Dificuldade Dificuldade
/Facilidade /Facilidade
de ensinar de realizar
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37

Conhecer os tipos e objetivos do tratamento
Conhecer os efeitos das drogas hipoglicemiantes
orais usadas no tratamento
Conhecer os efeitos colaterais das drogas
hipoglicemiantes orais usadas no tratamento
Conhecer os tipos de insulina (potência, tempo de
duração de efeito e dosagem correta) e as
complicações de seu uso incorreto
Saber preparar e administrar a insulina
corretamente
Conhecer os cuidados de conservação da insulina
Conhecer os cuidados de aplicação da insulina
(locais e rodízio)
Saber sobre a importância da higiene corporal na
prevenção de infecções de pele, gengiva
Saber examinar os pés e identificar lesões que
requeiram cuidado
Instituir medidas corretivas de lesões nos pés
Conhecer o tipo de calçado adequado para uso
que previna lesões no pés
Conhecer as especificidades da dieta no controle
do diabetes (composição dos alimentos,
fracionamento das refeições, alimentos
modificados – p.ex. light, diet, etc)
Saber preparar alimentos apropriados para uma
dieta adequada.
Conhecer as vantagens da atividade física no
controle e prevenção de complicações do diabetes
Saber os cuidados necessários à prática de
exercícios físicos (alimentação prévia, ...)
Saber desenvolver um plano de atividades físicas e
ajustá-lo à terapêutica
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ANEXO 3

Tabela 5: Tempo de duração (em horas e minutos) das
entrevistas com as diabetólogas, 2005.

Especialistas

Tempo de duração

M1

1:30

M2

1:05

E1

1:00

E2

0:40

N1

1:15

N2

1:41

TOTAL

7:11
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ANEXO 4
Quadro 7: Rol final de competências requeridas para o autocuidado e autocontrole do diabetes mellitus tipo 2, segundo
avaliação de diabetólogas, 2005.

O que o paciente deve saber ou saber-fazer?

Valor atribuído pelos especialistas
(0,1, 2)
M1

M2

E1

A. NOÇÕES GERAIS SOBRE O DM 2 E SUAS COMPLICAÇÕES
1. O que é o diabetes (conceituação, sintomas, classificação, fisiopatologia,
etiopatogenia, fatores de risco, exames complementares)

2

2. Conhecer as causas das complicações crônicas do DM 2

2

3. Conhecer medidas de prevenção das complicações crônicas do DM

2

B. O AUTOCONTROLE GLICÊMICO
4. Conhecer os valores de controle da glicemia

2

5. Saber estabelecer metas de controle da glicemia

2

6. Saber usar o glicosímetro na aferição da glicemia

2

N1

N2
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7. Saber os períodos do dia em que é mais importante usar o glicosímetro

2

8. Saber interpretar o resultado do glicosímetro

2

9. Saber corrigir os níveis de glicemia no dia-a-dia (auto-suficiência para
iniciar e realizar ajustes no tratamento)
10. Saber corrigir os níveis de glicemia conforme variações na dieta e
atividade física (auto-suficiência para iniciar e realizar ajustes no tratamento)

2
2

11. Saber determinar a glicosúria

2

0/1

2

2

2

12. Saber determinar a cetonúria

2

1

0

2

2

2

0

2

2

2

2

1

2

2

2

13. Saber interpretar os resultados de glicosúria para correções no tratamento
(auto-suficiência para iniciar e realizar ajustes no tratamento)
C. O AUTOCUIDADO NAS COMPLICAÇÕES
AGUDAS
14. Presteza na busca de apoio quando sentir sintomas de descompensação
do diabetes
15. Conhecer as causas da hipoglicemia

2

16. Saber identificar a hipoglicemia

2

17. Saber prevenir a hipoglicemia

2

18. Saber aplicar medidas de correção da hipoglicemia

2

263

19. Conhecer as causas da hiperglicemia

2

20. Saber identificar a hiperglicemia

2

21. Saber prevenir a hiperglicemia

2

22. Saber aplicar medidas de correção da hiperglicemia

2

2

23. Saber como proceder em situações especiais em decorrência de doença
intercorrente (presteza na busca de apoio para ajustes no tratamento e

2

1

2

2

D. O AUTOCUIDADO NO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO
24. Conhecer os tipos e objetivos do tratamento
25. Conhecer os efeitos das drogas hipoglicemiantes orais usadas no
tratamento
26. Conhecer os efeitos colaterais das drogas hipoglicemiantes orais usadas
no tratamento
27. Conhecer os tipos de insulina (potência, tempo de duração de efeito e
dosagem correta) e as complicações de seu uso incorreto.
28. Saber preparar e administrar a insulina corretamente.
29. Conhecer os cuidados de conservação da insulina, inclusive para seu
transporte.
30. Conhecer os cuidados de aplicação da insulina (locais de aplicação e
rodízio)

2
2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2
2
2
2
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31. Saber em que condições e com quais cuidados é possível reutilizar
agulhas, seringas e lancetas.

2

E. O AUTOCUIDADO NA PREVENÇÃO DAS COMPLICAÇÕES
CRÔNICAS
32. Saber sobre a importância da higiene corporal na prevenção de infecções
de pele, unhas e gengivas.

2

33. Conhecer as medidas de higiene dos pés.

2

34. Saber examinar os pés e identificar lesões que requeiram cuidados.

2

35. Instituir medidas corretivas de lesões nos pés (com presteza na busca de
apoio quando necessário)
36. Conhecer o tipo de calçado e meias mais adequadas para a prevenção de
lesões nos pés
37. Saber qual é o horário mais adequado para comprar o sapato visando
prevenir lesões nos pés.
38. Saber a importância do controle adequado das co-morbidades na redução
do risco de complicações cardiovasculares (como, por exemplo, a hipertensão
arterial, o tabagismo, etc).
39. Conhecer as vantagens da atividade física no controle e prevenção de
complicações do diabetes.
40. Saber os cuidados necessários à prática de exercícios físicos (alimentação
prévia, etc).
41. Saber desenvolver um plano de atividades físicas e ajustá-lo à terapêutica.

2

2

0
2
2
2
2
2
2

2

2
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42. Saber discernir com clareza e convicção quando o exercício físico é
indicado ou contra-indicado para o autocuidado.

2

F. O AUTOCUIDADO NUTRICIONAL
43. Conhecer as especificidades da dieta no controle do diabetes (composição
dos alimentos, fracionamento das refeições, alimentos modificados – p.ex.
44. Saber construir um cardápio adequado às suas necessidades contendo
alimentos que goste e que lhe seja acessível.
45.Saber preparar alimentos apropriados para uma dieta adequada.
46. Conhecer os alimentos modificados (diet/light) quanto a composição,
especialmente, quanto as calorias e os carboidratos e gorduras do produto;
47. Saber interpretar e comparar a composição descrita nos rótulos dos
alimentos industrializados.

2
2
2
2
2

Escala de valores aplicados aos conhecimentos e habilidades necessárias para o autocuidado e autocontrole.
Valor do conteúdo
0 Sem importância*
1 Baixo
2 Alto

*Não deveria ser incluído no rol de conhecimentos e habilidades
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ANEXO 5
Roteiro dos grupos focais
1. Apresentação e introdução
Apresentação do moderador e colaboradores.
Agradecer presença dos convidados.
Explicação sobre os objetivos da reunião e os procedimentos a serem
desenvolvidos: Vocês têm em comum o fato de serem clientes desse
serviço, e terem diabetes e usarem medicação oral (ou insulina) no
tratamento. Hoje queremos ouvir vocês! Sobre suas experiências e opiniões
em relação ao cuidado e controle com o diabetes. Portanto, não há resposta
certa ou errada na medida que queremos valorizar todas as opiniões e as
diferenças de opinião entre vocês.
Importância para o estudo: Essa reunião deverá subsidiar uma pesquisa que
o Depto de Saúde Pública da FMB-UNESP está realizando em parceria
com o Depto de Medicina Preventiva da FM-USP com o apoio do Centro
de Saúde Escola, Fapesp e Fundunesp.
Essa é uma conversa informal que esperamos a participação de todos vocês
(Questões éticas): Vamos juntos ler este documento (consentimento livre e
esclarecido) para que possam entender os objetivos desta pesquisa. Caso
concordem com seus termos gostaríamos de obter o consentimento de
participação neste estudo. Essa reunião será gravada para posterior análise,
já que é uma pesquisa, mas será garantido o sigilo das informações e não
haverá a identificação das pessoas.
Solicita-se a apresentação dos participantes
(Falar o nome e a história do próprio nome).
2. Questões para discussão com os participantes do grupo:
1ª parte
Vamos dar uns minutos (1-2’) para que cada um de vocês faça uma
pequena viagem ao passado. (Agora fechem os olhos)
Essa viagem deve começar no dia que vocês descobriram que tinham
diabetes.
Como foi então receber a notícia?
Como se sentiu naquela época?
Como foi lidar com o diabetes nesse primeiro momento?
Já haviam tido alguma experiência anterior com o diabetes?
Cuidando de algum ente querido ou conhecido?
Conviveu com alguém com diabetes?
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Ou já havia ouvido alguma história sobre o diabetes?
Essas experiências anteriores tiveram alguma influencia para você?
Que lembranças lhes vêm sobre esse primeiro período, logo após o
diagnóstico?
E então, como foi receber a noticia de que tinha diabetes?
(Agora vocês podem abrir os olhos) (retomar a seqüência de perguntas)
Nesse primeiro momento, que outras experiências foram importantes
para vocês para lidar com tudo isso?
Já tinham algum conhecimento sobre o diabetes?
Houve outras vivências que lhes ajudaram ou atrapalharam para o lidar com
o diabetes?
Como deram conta para seguir esse caminho? Alguém lhes ajudou?
Vocês pertencem a uma comunidade, que incluem seus familiares mais
próximos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, etc.
Quando vocês adoeceram como essas pessoas reagiram?
Vocês contaram para quem? Pediram ajuda e/ou sugestões?
Como os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros etc) participaram
dessa história?
Afora sua comunidade e o serviço de saúde que freqüenta, em que outro
lugar ou meio tiveram acesso a informações que julgaram importantes ou
interessantes, a respeito do cuidado com o diabetes? Onde ouviram essas
informações? Vocês aprenderam alguma coisa interessante sobre como
lidar com o diabetes por outro meio? E os meios de comunicação, como
jornal, rádio, TV, revistas, têm sido úteis? No que foi importante? Que
informações foram essas?
Como se sentem hoje olhando para trás, para o início dessa história?
Para muitos de vocês já se passou um bom tempo desde o diagnóstico.
O que mudou daquele tempo para cá? Acham que estão em outro
momento?
Hoje vocês contam com alguma ajuda para cuidar e controlar o
diabetes?
Quando se sentem mal alguém lhes ajuda? Quem mais lhes ajuda... são
pessoas da família ou amigos, vizinhos...?
Você solicita que alguém te ajude ou espera que se ofereçam para ajudar?

Anexos

268

Existem outros diabéticos em sua comunidade? Você os conhece ou
tem contato com eles? Já trocaram alguma impressão sobre a doença ou
alguma “dica” ou sugestão de como lidar com o diabetes? Essa dica foi boa,
lhe ajudou? Você passou adiante?
Já havia ouvido antes essa informação de algum profissional de saúde?
Já recebeu alguma sugestão, informação que não foi tão boa? O que
aconteceu?
Lanche (15´)
2ª parte
Distribuir cartões com imagens sugestivas de fazeres relativos ao
autocuidado e autocontrole (Dieta, atividade física, medicação, controle
regular de glicemia) e outras dimensões que podem estar relacionadas à
qualidade do cuidado e controle no diabetes (informação e conhecimento
sobre o diabetes e apoio da família e amigos). Solicitar que os coloquem em
três distintas caixas conforme o valor (importância) que lhes atribuem para
o controle e cuidado com o diabetes (muito, “mais ou menos” e pouco
importante).
(Após todos os cartões estarem nas caixas, verificar a distribuição dos
mesmos em cada caixa e anotar no quadro o resultado, para subsidiar a
discussão)
Para cada um dos cartões discutir a distribuição encontrada e buscar
abordar a relação entre a importância, maior ou menor, que atribuíram aos
fazeres para o autocuidado e autocontrole (especialmente) e a dificuldade
ou facilidade de realizá-lo. Explorar ainda:
O que melhor sabem-fazer para o autocuidado e autocontrole?
O que mais fazem ou menos fazem?
O que mais os médicos (e outros) profissionais recomendam fazer?
O que mais necessitam (ou recebem) ajuda de outros?
Em relação às outras dimensões explorar a relação entre a importância
atribuída e a necessidade ou satisfação dessas dimensões: necessidade
sentida (maior ou menor) de informação e conhecimento sobre o DM e
apoio de familiares e amigos.
Alguém gostaria de mudar sua posição quanto ao que achou mais ou menos
importante? Por que?
Nesse percurso da história pessoal de vocês o que aprenderam de mais
importante em relação ao cuidado com o diabetes?
Como perceberam isto?
Das ajudas que receberam quais delas lhes foi mais útil?
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Das recomendações dadas pelos profissionais de saúde (dos médicos,
enfermeiras...) o que foi mais difícil de realizar para cuidar do diabetes?
Tem alguma coisa que vocês deixaram de fazer por julgarem muito difícil
ou por não perceberem um resultado satisfatório?
Alguém já conseguiu controlar o diabetes sem medicamento.
Como? Foi só com a dieta? Ou dieta e atividade física?
Por quanto tempo conseguiu ficar sem medicamento fazendo o controle
adequadamente?
Alguém já teve a chamada hipoglicemia ou a baixa do açúcar no sangue?
O que sentiram? Alguém já sentiu mal estar, suor frio...
O que fez na hora para resolver a situação?
O que passaram a fazer depois para evitarem essa baixa do açúcar no
sangue (hipoglicemia)?
Como aprenderam a lidar com essa situação? Alguém os ajudou?
Alguém tem tido isso com freqüência nos últimos meses?
Atualmente, alguém consegue perceber que algo não está bem antes de
virem os sintomas mais intensos (mal estar, suor frio...)?
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ANEXO 6

Tabela 5: Caracterização dos participantes do grupo focal 1 (portadores de
diabetes tipo 2 com tempo de diagnóstico superior a 1 e inferior a 5 anos
que faziam uso de medicação oral), segundo idade (anos), composição
familiar (número de membros), sexo, estado civil e escolaridade.
intervalo

média

51-59
51-58
51-59

56,50
53,67
55,08

1-8

3,7

Freq.

(%)

SEXO
Masculino
Feminino

6
6

50,00%
50,00%

ESTADO CIVIL (a)
Casado
Desquitado
Separado
Viúvo

7
1
1
1

70,00%
10,00%
10,00%
10,00%

ESCOLARIDADE (a)
1º grau incompleto
1º grau completo
2º grau completo
superior completo

6
1
1
2

60,00%
10,00%
10,00%
20,00%

IDADE (anos)
Homem
Mulher
Total
COMPOSIÇÃO FAMILIAR (a)

(a) 2 portadores sem informação
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Tabela 6: Caracterização dos participantes do grupo focal 2
(portadores de diabetes tipo 2 com tempo de diagnóstico superior a
6 anos que faziam uso de medicação oral), segundo idade (anos),
composição familiar (número de membros), sexo, estado civil e
escolaridade.

IDADE (anos)
Homem
Mulher
Total
COMPOSIÇÃO FAMILIAR (a)

intervalo

Média

51-60
44-60
44-60

55,63
53,89
54,71

1-7

3,67

Freq.

(%)

SEXO
Masculino
Feminino

8
9

47,06%
52,94%

ESTADO CIVIL (a)
Solteiro
Casado
Viúvo

2
12
1

13,30%
80,00%
6,70%

10
1
3
1

66,67%
6,67%
20,00%
6,67%

ESCOLARIDADE (a)
1º grau incompleto
1º grau completo
2º grau completo
superior completo
(a) 2 portadores sem informação
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Tabela 7: Caracterização dos participantes do grupo focal 3 (portadores de
diabetes tipo 2 com tempo de diagnóstico superior a 1 e inferior a 5 anos
que faziam uso de insulina), segundo idade (anos), composição familiar
(número de membros), sexo, estado civil e escolaridade.
intervalo

média

53
49-55
49-55

53,00
51,67
52,00

2-4

2,75

Freq.

(%)

SEXO
Masculino
Feminino

1
3

25,00%
75,00%

ESTADO CIVIL
Solteiro
Casado

1
3

25,00%
75,00%

ESCOLARIDADE
1º grau incompleto
superior completo

3
1

75,00%
25,00%

IDADE (anos)
Homem
Mulher
Total
COMPOSIÇÃO
FAMILIAR
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Tabela 8: Caracterização dos participantes do grupo focal 4 (portadores de
diabetes tipo 2 com tempo de diagnóstico superior a 6 anos que faziam uso
de insulina), segundo idade (anos), composição familiar (número de
membros), sexo, estado civil e escolaridade.
intervalo

média

53-58
55-59
53-59

55,00
57,17
56,44

1-5

3,25

Freq.

(%)

SEXO
Masculino
Feminino

3
6

33,33%
66,67%

ESTADO CIVIL (a)
Solteiro
Casado
Desquitado

1
6
1

12,50%
75,00%
12,50%

1
4
1
1
1

12,50%
50,00%
12,50%
12,50%
12,50%

IDADE (anos)
Homem
Mulher
Total
COMPOSIÇÃO FAMILIAR (a)

ESCOLARIDADE (a)
não alfabetizado
1º grau incompleto
1º grau completo
2º grau completo
superior completo
(a) 1 portador sem informação
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ANEXO 7
Quadro 8: Tipo de saber envolvido em cada competência requerida para o autocuidado e autocontrole do diabetes mellitus
tipo 2, 2005.

O que o paciente deve saber ou saber-fazer?

Tipo de saber
predominante
envolvido

A. NOÇÕES GERAIS SOBRE O DM 2 E SUAS COMPLICAÇÕES
1. O que é o diabetes (conceituação, sintomas, classificação, fisiopatologia, etiopatogenia, fatores de risco,
exames complementares)

Saber

2. Conhecer as causas das complicações crônicas do DM 2

Saber

3. Conhecer medidas de prevenção das complicações crônicas do DM

Saber

B. O AUTOCONTROLE GLICÊMICO
4. Conhecer os valores de controle da glicemia

Saber

5. Saber estabelecer metas de controle da glicemia

Saber
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6. Saber usar o glicosímetro na aferição da glicemia

Saber-fazer

7. Saber os períodos do dia em que é mais importante usar o glicosímetro.

Saber

8. Saber interpretar o resultado do glicosímetro

Saber

9. Saber corrigir os níveis de glicemia no dia-a-dia (auto-suficiência para iniciar e realizar ajustes no tratamento)

Saber-fazer

10. Saber corrigir os níveis de glicemia conforme variações na dieta e atividade física (auto-suficiência para
iniciar e realizar ajustes no tratamento)

Saber-fazer

11. Saber determinar a glicosúria

Saber-fazer

12. Saber determinar a cetonúria

Saber-fazer

13. Saber interpretar os resultados de glicosúria para correções no tratamento (auto-suficiência para iniciar e
realizar ajustes no tratamento)

Saber-fazer

C. O AUTOCUIDADO NAS COMPLICAÇÕES AGUDAS
14. Presteza na busca de apoio quando sentir sintomas de descompensação do diabetes.

Saber-fazer

15. Conhecer as causas da hipoglicemia

Saber

16. Saber identificar a hipoglicemia

Saber
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17. Saber prevenir a hipoglicemia

Saber-fazer

18. Saber aplicar medidas de correção da hipoglicemia

Saber-fazer

19. Conhecer as causas da hiperglicemia

Saber

20. Saber identificar a hiperglicemia

Saber

21. Saber prevenir a hiperglicemia

Saber-fazer

22. Saber aplicar medidas de correção da hiperglicemia

Saber-fazer

23. Saber como proceder em situações especiais em decorrência de doença intercorrente (presteza na busca de
apoio para ajustes no tratamento e cuidado da intercorrência)

Saber

D. O AUTOCUIDADO NO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO
24. Conhecer os tipos e objetivos do tratamento

Saber

25. Conhecer os efeitos das drogas hipoglicemiantes orais usadas no tratamento

Saber

26. Conhecer os efeitos colaterais das drogas hipoglicemiantes orais usadas no tratamento

Saber

27. Conhecer os tipos de insulina (potência, tempo de duração de efeito e dosagem correta) e as complicações
de seu uso incorreto.

Saber

28. Saber preparar e administrar a insulina corretamente

Saber-fazer
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29. Conhecer os cuidados de conservação da insulina, inclusive para seu transporte.

Saber

30. Conhecer os cuidados de aplicação da insulina (locais de aplicação e rodízio).

Saber

31. Saber em que condições e com quais cuidados é possível reutilizar agulhas, seringas e lancetas.

Saber

E. O AUTOCUIDADO NA PREVENÇÃO DAS COMPLICAÇÕES CRÔNICAS
32. Saber sobre a importância da higiene corporal na prevenção de infecções de pele, unhas e gengivas.
33. Conhecer as medidas de higiene dos pés.

Saber
Saber

34. Saber examinar os pés e identificar lesões que requeiram cuidados.

Saber-fazer

35. Instituir medidas corretivas de lesões nos pés (com presteza na busca de apoio quando necessário).

Saber-fazer

36. Conhecer o tipo de calçado e meias mais adequadas para a prevenção de lesões nos pés
37. Saber qual é o horário mais adequado para comprar o sapato visando prevenir lesões nos pés.
38. Saber a importância do controle adequado das co-morbidades na redução do risco de complicações
cardiovasculares (como, por exemplo, a hipertensão arterial, o tabagismo, etc).

Saber
Saber
Saber
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39. Conhecer as vantagens da atividade física no controle e prevenção de complicações do diabetes.
40. Saber os cuidados necessários à prática de exercícios físicos (alimentação prévia, etc)
41. Saber desenvolver um plano de atividades físicas e ajustá-lo à terapêutica
42. Saber discernir com clareza e convicção quando o exercício físico é indicado ou contra-indicado para o
autocuidado.

Saber
Saber
Saber-fazer
Saber

F. O AUTOCUIDADO NUTRICIONAL
43. Conhecer as especificidades da dieta no controle do diabetes (composição dos alimentos, fracionamento
das refeições, alimentos modificados – p.ex. light, diet, importância do lanche noturno)

Saber

44. Saber construir um cardápio adequado às suas necessidades contendo alimentos que goste e que lhe seja
acessível.

Saber-fazer

45.Saber preparar alimentos apropriados para uma dieta adequada.

Saber-fazer

46. Conhecer os alimentos modificados (diet/light) quanto a composição, especialmente, quanto as calorias e os
carboidratos e gorduras do produto;

Saber

47. Saber interpretar e comparar a composição descrita nos rótulos dos alimentos industrializados.

Saber

