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RESUMO 

LEMOS, C. A. Estudo das demandas educacionais necessárias para a autogestão do 

diabetes de pessoas que utilizam a insulina: avaliação qualitativa e revisão sistemática. 

2022. 211f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 
 

Para que o tratamento com a insulina seja efetivo e seguro, seu usuário precisa dominar 

conhecimentos e habilidades importantes, além de ter atitudes positivas relacionadas ao seu uso. 

É importante que tais construtos sejam avaliados para que intervenções educativas sejam 

elaboradas com base nas necessidades educacionais da pessoa. Esse estudo objetivou 

compreender, a partir das perspectivas do usuário de insulina e do profissional da saúde, quais 

são as demandas educacionais na autogestão do diabetes, com a finalidade de selecionar um 

instrumento de medida adequado para avaliar as necessidades educacionais dos usuários de 

insulina. Entrevistas semiestruturadas com profissionais da saúde e pessoas que convivem com 

o diabetes, foram realizadas na modalidade online e avaliadas por meio da análise de conteúdo 

temática, utilizando-se como referencial teórico, o Modelo de Crenças em Saúde. Posteriormente, 

realizou-se uma revisão sistemática para identificar instrumentos que avaliam conhecimentos 

e/ou habilidades e/ou atitudes relacionadas ao diabetes, seguindo-se as recomendações do 

COSMIN methodology for systematic reviews of Patient‐Reported Outcome Measures (PROMs). 

Dois revisores, de forma independente, rastrearam a elegibilidade dos artigos, extraíram os 

dados, avaliaram o risco de viés e a qualidade de evidência dos resultados. 11 pessoas com 

diabetes foram entrevistadas. 80% tinham DM1 e todos os participantes tinham nível de 

escolaridade superior. As categorias identificadas foram: 1. Entendimento sobre o diabetes. 2. 

Como lidar com o diabetes. 3. Dificuldades relacionadas ao uso da insulina. 4. Facilidades 

relacionadas ao uso da insulina. 5. Relacionamento com as pessoas de convivência. 6. 

Relacionamento com os profissionais da saúde. 7. Adaptação emocional. Dez profissionais da 

saúde foram entrevistados, entre eles, farmacêuticos, médicos, psicólogos, enfermeiros e 

nutricionista.  As categorias identificadas foram: 1. Dificuldades no entendimento sobre o 

diabetes. 2. Dificuldades relacionadas ao uso da insulina. 3. Demandas educacionais necessárias 

para a autogestão do diabetes. 4. Relacionamento com os profissionais da saúde. 5. A influência 

das relações familiares na autogestão do diabetes. 6. A influência dos fatores emocionais na 

autogestão do diabetes. A percepção sobre a severidade do diabetes, receber apoio familiar, lidar 

emocionalmente bem com a doença e ter uma boa relação com o profissional da saúde parecem 

contribuir para uma autogestão bem sucedida do diabetes. A revisão identificou 38 instrumentos 

(26 avaliam conhecimento, cinco avaliam atitudes, seis avaliam as habilidades e um avalia os 

três construtos). 40% dos instrumentos apresentaram resultados satisfatórios para a validade de 

conteúdo, porém com qualidade de evidência muito baixa. Apenas um instrumento (QCD) 

apresentou resultados satisfatórios para a validade estrutural e consistência interna, com 

qualidade de evidência baixa e moderada, respectivamente. 78% dos instrumentos apresentaram 

resultados satisfatórios para validade de construto, porém com baixa qualidade de evidencia. 87% 

apresentaram resultados indeterminados para a confiabilidade. A responsividade foi avaliada 

para dois instrumentos (SKILLD e DKQ-24), para os quais os resultados foram satisfatórios, 

porém com baixa qualidade de evidência. Não foi encontrado nenhum instrumento que avalie 

conhecimentos, habilidades e atitudes sobre o uso da insulina abrangendo temas importantes para 

a população alvo do estudo, identificados no estudo qualitativo.  

Palavras- chave: Diabetes Mellitus; Insulina; Revisões Sistemáticas como Assunto; Pesquisa 

qualitativa. 



 

 

ABSTRACT 

LEMOS, C. A. Study of the educational demands necessary for the self-management of 

diabetes in insulin-dependent patients: qualitative assessment and systematic review. 2022. 

211f. Dissertation (Master). School of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto, University of 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

For insulin treatment to be effective and safe, its user needs to dominate important knowledge 

and skills, as well as has positive attitudes towards its use. It is important that such constructs are 

assessed so that educational interventions can be designed based on the person’s educational 

needs. This study aimed to understand, from the perspectives of insulin users and healthcare 

professionals, what are the educational demands in the diabetes self-management, in order to 

select a suitable measurement instrument to assess the educational needs of insulin users. 

Semistructured interviews with healthcare professionals and people living with diabetes were 

conducted online and evaluated through thematic content analysis, using the Health Belief Model 

as a theoretical foundation. Subsequently, a systematic review were carried out to find 

instruments that measure knowledge and/or skills and/or attitudes related to diabetes, following 

the recommendations of the COSMIN methodology for systematic reviews of Patient‐Reported 

Outcome Measures (PROMs). Two reviewers independently assessed the eligibility of the 

retrieved articles, extracted data, evaluated the methodological quality and graded the quality of 

evidence. Eleven people with diabetes were interviewed. 80% had DM1 and all participants had 

higher education level. The categories identified were: 1. Understanding diabetes. 2. How to 

manage diabetes. 3. Difficulties related to the use of insulin. 4. Facilities related to the use of 

insulin. 5. Relationship with people you live with. 6. Relationship with health professionals. 7. 

Emotional adjustment. Ten healthcare professionals were interviewed, among them, pharmacists, 

physicians, psychologists, nurses and nutritionist. The categories identified were: 1. Difficulties 

in understanding diabetes. 2. Difficulties related to the use of insulin. 3. Educational demands to 

diabetes self-management. 4. Relationship with health professionals. 5. The influence of family 

relations on diabetes self-management. 6. The influence of emotional factors on diabetes self-

management. The perception about diabetes severity, receiving family support, coping 

emotionally well with the disease and having a good relationship with health professionals seem 

to contribue to successful diabetes self-management. The review identified 38 instruments (26 

measure knowledge, five measure attitudes, six measure skills and one measures all three 

constructs). 40% of instruments showed satisfactory results, but with very low quality evidence. 

Only one instrument (QCD) showed satisfactory results for structural validity and internal 

consistency, with low and moderate quality of evidence, respectively. 78% of the instruments 

showed satisfactory results for construct validity, but with low quality of evidence. 87% showed 

indeterminate results for  reliability. The responsiveness were assessed for two instruments 

(SKILLD and DKQ-24), for which the results were satisfactory, but with low quality of evidence. 

No instrument was found to assess knowledge, skills and attitudes related to the use of insulin 

convering relevant themes to the target population of this study, identified in the qualitative 

study.  

Key-words: Diabetes Mellitus; Insulin; Systematic Review as Topic; Qualitative Research.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O diabetes 

O diabetes é um termo utilizado para se referir a um conjunto de desordens metabólicas 

caracterizadas por elevados níveis glicêmicos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). É 

uma condição crônica que pode ser decorrente de defeitos tanto na produção e secreção de 

insulina (o pâncreas não produz a insulina ou a produz insuficientemente), quanto na sua ação, 

ou seja, o organismo não consegue utilizá-la efetivamente (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2021).  

A insulina é um hormônio produzido pelas células β das ilhotas de Langerhans do 

pâncreas em resposta a alterações nos níveis glicêmicos e está relacionada ao metabolismo de 

glicose, gordura e proteína (GUTHRIE; GUTHRIE, 2004). É o hormônio responsável pela 

captação de glicose nos tecidos (hepático, adiposo e muscular), a qual é essencial para a produção 

de energia necessária para o funcionamento das células. Além do mais, a insulina também 

promove o armazenamento de energia por meio do aumento da síntese de glicogênio (fígado, 

músculo), ácidos graxos (fígado) e triacilgliceróis (tecido adiposo) (NELSON; COX, 2014). 

A Federação Internacional de Diabetes (2021) estima que atualmente há 537 milhões de 

pessoas entre 20 e 79 anos vivendo com diabetes no mundo. O Brasil ocupa a sexta posição no 

ranking mundial, com uma estimativa de 15,7 milhões de pessoas convivendo com o diabetes. 

Além do mais, estima-se que há cerca de cinco milhões de pessoas com diabetes não 

diagnosticado, dado que chama atenção, visto que o diagnóstico precoce previne ou atrasa o 

desenvolvimento de complicações crônicas, morte precoce e melhora a qualidade de vida 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2021).  

Estudo multicêntrico realizado em quatro regiões do Brasil (Nordeste, Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste), identificou uma prevalência de 76% de pessoas com controle glicêmico 

inadequado (HbA1c< 7%). Pessoas com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2) em uso 

de insulina apresentaram pior controle glicêmico do que pessoas com DM2 não tratadas com 

insulina (MENDES et al., 2010).  

O diabetes não controlado leva ao desenvolvimento de complicações que ameaçam e 

colocam a vida em risco. A longo prazo, elevados níveis de glicose no sangue levam ao 

desenvolvimento de complicações crônicas como retinopatia, nefropatia e neuropatia diabéticas, 

além de aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. As complicações 

agudas (hipoglicemia, cetoacidose diabética, estado hiperglicêmico hiperosmolar não-cetótico) 
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também contribuem significativamente para aumento da mortalidade, custos e má qualidade de 

vida (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). 

Os dois principais tipos de diabetes são o diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e o diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2). O DM1 representa cerca de 5 a 10% dos casos e pode ter natureza 

idiopática ou autoimune, na qual células de defesa do corpo atacam e destroem as células β 

pancreáticas levando à falência do pâncreas (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2019a). 

Já o DM2 representa cerca de 90% a 95% dos casos e é caracterizado pela resistência insulínica, 

isto é, o pâncreas produz insulina, porém as células do corpo não conseguem aproveitá-la 

efetivamente (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2019a). Obesidade, sedentarismo, 

maus hábitos alimentares, dentre outros, são importantes fatores de risco para o desenvolvimento 

de diabetes tipo 2 (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2021).  

1.2 O uso da insulina no tratamento do diabetes 

O tratamento básico do diabetes envolve uma alimentação saudável e balanceada, 

atividade física regular e uso adequado de medicamentos (antidiabéticos orais e/ou insulina) 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2020a). Com relação a insulina, o objetivo de 

seu uso é alcançar níveis de insulina no plasma que mimetizem o mais próximo possível a sua 

secreção normal em pessoas sem diabetes (EASA et al., 2019).  Todas as pessoas com DM1 

requerem sua administração diária, sem a qual não é possível sobreviver. Já no DM2, o uso de 

insulina não é requerido diariamente para sobrevivência, porém a hiperglicemia persistente pode 

tornar necessária a prescrição de insulina (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 

2021). Esse fato está associado à fisiopatologia e a história natural do DM2, na qual se sabe que 

há um declínio progressivo da função das células β pancreáticas (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2020a).  

No DM2, a insulina pode ser indicada no momento do diagnóstico quando há um alto 

grau de descompensação metabólica (HbA1c > 9% associada a sintomas de hiperglicemia como 

polidipsia, poliúria, perda de peso), para minimizar a glicotoxicidade mais rapidamente, sendo 

que a sua retirada pode ser avaliada posteriormente, conforme quadro clínico; de forma 

transitória durante intercorrências (período perioperatório, infecções, doenças intercorrentes, 

etc); e de forma definitiva quando as outras opções terapêuticas (antidiabéticos orais e análogos 

do GLP-1) falharem ou estiverem contraindicadas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2020a).  

No DM1, a farmacoterapia baseia-se no esquema intensivo (basal-bolus) com múltiplas 

aplicações diárias de insulina (por meio de canetas ou seringas) ou com sistemas de infusão 
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contínua de insulina (SICI). A insulina basal é utilizada para evitar a lipólise e a liberação de 

glicose hepática entre as refeições, enquanto que as insulinas de ação rápida ou ultrarrápida são 

utilizadas para cobrir refeições (bolus refeição) e corrigir hiperglicemias ao longo do dia (bolus 

correção) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2020a).  

O uso da insulina no DM2 normalmente inicia-se com a introdução da insulina basal 

associada a metformina ou outros antidiabéticos orais, e o tratamento pode ser intensificado com 

a introdução de aplicações de insulina de ação rápida ou ultrarrápida nas principais refeições, 

podendo se utilizar de esquemas mais intensivos como os utilizados no DM1, conforme 

progressão da disfunção das células β pancreáticas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2020a).  

Atualmente, estão disponíveis no mercado brasileiro as insulinas humanas de ação 

intermediária (NPH: protamina neutra hagedorn) e ação rápida (regular); insulinas em pré-

mistura (preparados de insulina rápida ou ultrarrápida e de ação intermediária); análogas de ação 

prolongada (glargina 100 UI/mL, detemir) e ação ultra longa (glargina 300 UI/mL, degludeca); 

análogas de ação ultrarrápida (asparte, lispro, glulisina) e de ação mais ultrarrápida (fast asparte). 

Recentemente foi autorizada a comercialização da insulina inalável Affreza® (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2020b).  

No Brasil, medicamentos e insumos necessários para o tratamento do diabetes são 

disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto na Lei 

Federal 11.347, de 27 de setembro de 2006. Atualmente, são distribuídas as insulinas humanas 

NPH e regular pelo Componente Básico da Assistência Farmacêutica, e insulinas análogas de 

ação prolongada e ação curta para pessoas com DM1, pelo Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2020a). 

Além das insulinas, são distribuídas também seringas para aplicação de insulina, tiras 

reagentes para medir a glicemia capilar e lancetas para punção digital (BRASIL, 2020a). 

Atualmente, canetas para aplicação de insulina também estão sendo distribuídas para pessoas 

com DM1 e DM2 de até 16 anos, e a partir de 60 anos de idade (BRASIL, 2020b).  

1.3 Cuidados necessários no uso da insulina 

A insulina é considerada um medicamento potencialmente perigoso devido à sua estreita 

janela terapêutica, o que exige cuidados na sua utilização (INSTITUTO PARA PRÁTICAS 

SEGURAS NO USO DE MEDICAMENTOS, 2019). Erros na técnica de administração e na 

dosagem de insulina aumentam o risco de reações adversas, tais como a hipoglicemia, além de 

contribuir para um mal controle glicêmico (SPOLLETT et al., 2016). Grassi et al. (2014) 
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afirmam que a maioria das consultas médicas envolvem discussões sobre o controle da glicose e 

ajustes de dose, mas pouco tempo é gasto na melhoria da técnica de injeção. 

Para que o controle glicêmico seja efetivo no tratamento com insulina, é necessário o 

aprendizado de vários aspectos, dentre eles a técnica de preparo e administração da insulina, visto 

que práticas inadequadas na aplicação podem interferir no controle metabólico e, 

consequentemente, influenciar a progressão das complicações crônicas (STACCIARINI; PACE; 

HAAS, 2009). Ademais, a Sociedade Brasileira de Diabetes (2020) aponta também a 

conservação e a validade da insulina como pontos importantes que requerem cuidado, visto que 

a insulina só apresenta boa estabilidade e tem sua ação preservada se conservadas em 

conformidade com as recomendações do fabricante. 

Uma grande pesquisa internacional sobre práticas de administração de insulina, 

conduzida com 13.289 pacientes de 42 países, elucidou hábitos comuns, complicações e 

obstáculos que pessoas com diabetes e em uso de insulina enfrentam em relação a técnica de 

administração e a relação dessa com controle glicêmico e outros desfechos. A maior complicação 

encontrada foi a lipohipertrofia (LH), a qual foi reportada em 30,8% da amostra incluída no 

estudo. Esse problema foi associado ao rodízio inadequado dos locais de aplicação, uso de 

pequenas áreas nos locais de aplicação, uso prolongado da insulina e reutilização das agulhas 

(FRID et al., 2016a). 

  Identificou-se também que as pessoas com LH administravam cerca de 10 unidades de 

insulina a mais que as sem LH, e apresentavam HbA1c em média 0,55% maior. Além do mais, 

a frequência de hipoglicemias inexplicáveis (ocorrem na ausência de eventos precipitantes, tais 

como mudanças na dose de insulina, dieta ou atividade física) e de variabilidade glicêmica foi 

maior naqueles que possuíam LH (FRID et al., 2016a). Tais achados se relacionam com o fato 

de a absorção de insulina ser irregular quando aplicada em locais com LH, contribuindo para 

maiores variabilidades na glicemia e pior controle glicêmico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2020a).  

No Brasil, o mesmo estudo identificou problemas relacionados à reutilização de agulhas, 

rodízio inadequado nos locais de aplicação, omissão de doses e descarte incorreto dos insumos 

(CALLIARI et al., 2018). Outro estudo brasileiro identificou erros relacionados à técnica de 

preparo e aplicação de insulina com seringas, tais como erros na homogeneização do frasco, na 

assepsia da borracha do frasco de insulina, na realização da prega subcutânea, no ângulo de 

inserção da agulha e no tempo de espera para retirar a agulha após aplicação da insulina 

(STACCIARINI; PACE; HAAS, 2009).  
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Com relação a conservação da insulina, um estudo brasileiro identificou práticas 

inadequadas como o armazenamento dos frascos de insulina na porta da geladeira (CUNHA et 

al., 2020), local não recomendado, pois há maior variação de temperatura e mobilidade do frasco 

a cada abertura (STACCIARINI; PACE; HAAS, 2009). 

Outro potencial erro com relação ao uso das seringas refere-se à graduação das mesmas 

(FREELAND; FARBER, 2016). As seringas são graduadas de tal forma que cada traço possa 

corresponder a meia, uma ou duas unidades de insulina, sendo importante que o usuário seja 

orientado a identificar o tipo de seringa em uso para evitar erros de dosagem (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2020a). A mesma atenção deve ser dada aos usuários de caneta 

de insulina, visto que essas também podem registrar dosagens a partir de diferentes escalas 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2020a). 

Dessa forma, considerando os vários tipos de erros que podem estar relacionados ao uso 

da insulina e o impacto desses no controle glicêmico, os profissionais da saúde exercem papel 

importante na transmissão de conhecimento, desenvolvimento de habilidades, atitudes e 

comportamentos no manejo do diabetes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  

Tópicos importantes a serem trabalhados com os usuários de insulina e/ou 

familiares/cuidadores são: técnica de preparo e aplicação da insulina (incluindo rodízio no local, 

ângulo de injeção, quando a prega cutânea deve ser realizada); conhecimento dos dispositivos 

utilizados (quais são as partes das seringas e das canetas; escala de graduação); cuidados no local 

de aplicação (locais de aplicação da insulina e inspeção desses); complicações na injeção 

(sangramentos, lipohipertrofias, dentre outras) e como evitá-las; comprimentos ideais da agulha; 

descarte seguro dos materiais perfurocortantes; armazenamento e transportes corretos 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  

1.4 A educação em saúde no manejo do diabetes 

Por ser uma doença crônica, o manejo do diabetes requer uma série de atividades diárias 

de autocuidado. A educação em diabetes é considerada um aspecto fundamental no tratamento, 

uma vez que os pacientes são responsáveis pelo controle da enfermidade no dia - a - dia, o que 

torna essencial que eles entendam a condição e como tratá-la (LOVEMAN et al., 2008).  A 

educação voltada para a autogestão do diabetes é um processo contínuo de facilitação de 

conhecimentos, habilidades e capacidades necessárias para o autocuidado da enfermidade 

(POWERS et al., 2016). A principal meta do processo educativo é treinar o paciente a tomar 

decisões efetivas, tornando-o gerente de seu próprio tratamento e incentivando-o a utilizar o 
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sistema de saúde como uma ferramenta para o seu controle, quando for necessário (GRILLO et 

al., 2013). 

Programas de educação em diabetes estão associados com melhora no conhecimento 

sobre o diabetes e nos comportamentos de autocuidado, melhora no controle glicêmico e na 

qualidade de vida, além de reduzir custos com a saúde (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2019b). 

Um estudo randomizou pacientes para seguir os cuidados diários de diabetes ou receber 

um programa estruturado de educação em grupos, num total de oito horas divididas em sessões 

semanais de duas horas. No grupo que recebeu a intervenção, houve redução da HbA1c em 0,41% 

e esse efeito se manteve durante um ano (SCAIN; FRIEDMAN; GROSS, 2009).  

O estudo MEDIA 2 BSC avaliou o efeito de um programa de educação em pacientes com 

DM2 em tratamento insulínico não-intensivo. Os pacientes do grupo de intervenção 

apresentaram redução de 0,61% nos valores da HbA1c (HERMANNS et al., 2017). O estudo 

PRIMAS avaliou a efetividade de um programa de educação em pacientes com DM1, o qual 

levou a redução de 0,4% na HbA1c (HERMANNS et al., 2013).  

Para que um programa de educação em diabetes seja desenvolvido com foco no 

autocuidado e na melhora da qualidade de vida, ele precisa abordar vários temas, sendo 

recomendado o uso de questionários para identificar as necessidades educacionais dos pacientes 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2020a).  Além do mais, é importante que seja 

avaliada a efetividade das intervenções educativas, uma vez que permite identificar quais 

estratégias são efetivas, avaliar a condição de saúde do paciente, além de fornecer informações 

que possam ser utilizadas para avaliar o impacto econômico da intervenção para os sistemas de 

saúde (MULCAHY et al, 2003). 

Mulcahy et al. (2003) definem vários tipos e níveis de desfechos que podem ser avaliados. 

A Figura 1 mostra o continuum das categorias de desfecho estabelecidas pelos autores. Os 

desfechos imediatos estão relacionados com o empoderamento do paciente com os 

conhecimentos, as habilidades, a confiança, a motivação, e as habilidades de enfrentamento e de 

resolução de problemas, necessários para superar as barreiras para desempenhar os 

comportamentos de autocuidado, e podem ser avaliados após cada sessão de intervenção. Estes 

fatores são importantes, uma vez que são facilitadores para um dos principais objetivos da 

educação em diabetes que é garantir os comportamentos de autocuidado (desfechos 

intermediários), melhorar os parâmetros clínicos (pós-intermediários), melhorar a qualidade de 

vida e trazer benefícios econômicos tanto para o paciente quanto para a sociedade (desfechos a 

longo prazo) (MULCAHY et al, 2003). 
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Figura 1 - Continuum das categorias de desfecho. 

 
                             Fonte: Adaptado de Mulcahy et al. (2003). 

 

1.5 Conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados ao uso da insulina 

Dentro do contexto da educação em diabetes, o conhecimento é essencial para que os 

indivíduos tomem decisões conscientes, desempenhem comportamentos saudáveis e 

desenvolvam competências na gestão da doença (SOUSA et al., 2015). Segundo a Teoria 

Cognitiva Social de Bandura (2004), o conhecimento dos riscos à saúde e dos benefícios de 

diferentes práticas de saúde, cria uma pré - condição para a mudança, ou seja, se as pessoas não 

sabem como seus hábitos de vida afetam sua saúde, elas têm poucas razões para mudar os seus 

comportamentos. 

Embora o conhecimento seja essencial para que os indivíduos tomem decisões 

conscientes, desempenhem comportamentos saudáveis e desenvolvam competências na gestão 

da doença (SOUSA et al., 2015), um maior conhecimento sobre o diabetes e seu tratamento nem 

sempre está relacionado ao melhor controle glicêmico (CAMPBELL et al., 1996; NORRIS, 

ENGELGAU, NARAYAN, 2001; SANTOS et al., 2013).  

No contexto da educação em diabetes é importante ir além do campo teórico, ou seja, 

avaliar não somente o que a pessoa acha que sabe, mas o que ela de fato sabe fazer. Nesse sentido, 

torna-se oportuno recordar a pirâmide de Miller (MILLER, 1990), a qual embora tenha sido 

proposta no contexto do ensino das profissões de saúde, o autor traz conceitos importantes sobre 

o processo de aprendizagem e como avaliá-lo, ressaltando a importância de se diferenciar o 

“saber” do “saber fazer”. 

Uma estratégia que pode ser utilizada para avaliar as habilidades necessárias para realizar 

algumas atividades, como por exemplo, preparar e aplicar a insulina, e utilizar o aparelho para 

medir a glicemia, é a observação direta, ou seja, o profissional da saúde observa a maneira como 

o paciente realiza todos os procedimentos, a fim de identificar e prevenir erros (FREELAND; 

FARBER, 2016). 
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Em se tratando da educação em diabetes, Mulcahy et al. (2003) propõem avaliar os 

conhecimentos e as habilidades como desfechos imediatos. O Quadro 1 mostra os principais 

conhecimentos e habilidades relacionados a insulina a serem avaliados.  

Quadro 1 – Principais conhecimentos e habilidades relacionados ao uso da insulina. 

 

Conhecimentos 

 

Habilidades 

▪ Efeito dos alimentos e da atividade física na glicemia 

e a relação de ambos com a insulina 

▪ Fontes dos macronutrientes (carboidratos, proteínas 

e gorduras) 

▪ Composição dos macronutrientes (qualidade, 

quantidade, combinações, substituições) 

▪ Plano alimentar (o que comer, quando comer e 

quanto comer) 

▪ Tipos, durações e intensidades dos exercícios físicos 

▪ Frequência de testes (glicemia capilar) 

▪ Metas glicêmicas 

▪ Descarte correto de perfurocortantes 

▪ Interpretação e uso dos resultados da glicemia 

▪ Nome, dose, frequência e ação das insulinas 

▪ O que fazer quando esquecer de aplicar a insulina 

▪ Sinais, sintomas e causas de hipoglicemias e 

hiperglicemias, e como tratá-las 

▪ Armazenamento e transportes corretos (inclusive 

quando for viajar) 

▪ Importância de se utilizar a insulina conforme 

prescrição 

▪ Reconhecer a ineficácia da insulina (interpretando os 

valores do automonitoramento e os sintomas de 

hiperglicemia) 

▪ Regras para os dias de doença e identificar quando é 

necessário procurar a equipe de saúde 

▪ Reconhecer sintomas de complicações (acidente 

vascular cerebral, mudanças na visão e na pele, etc) 

▪ Como prevenir danos (ex: parar de fumar, planejar 

gravidez, etc) 

 

▪ Planejar, pesar e fracionar refeições 

▪ Contar carboidratos 

▪ Ler e compreender rótulos 

▪ Aplicar o plano alimentar em situações especiais (ex: 

dias de doença, comer fora de casa, viajar); 

▪ Ajustar atividade física à alimentação e ao uso da 

insulina 

▪ Prevenir hipoglicemias 

▪ Técnica de automonitorização 

▪ Registrar os valores glicêmicos obtidos e agir 

conforme os valores 

▪ Uso do equipamento (glicosímetro) e cuidados com 

esse 

▪ Utilizar os valores do automonitoramento para 

determinar ações apropriadas relacionadas à 

alimentação, atividade física e ao uso de 

medicamentos; 

▪ Preparar e aplicar corretamente a insulina e manusear 

de forma segura 

▪ Ajustar dose 

▪ Reconhecer, tratar e prevenir hipoglicemias 

▪ Ajustar o tratamento nos dias de doença 

▪ Inspecionar os pés regularmente 

▪ Monitorar a glicemia e a pressão arterial 

 

 Fonte: Association of Diabetes Care and Education Specialists (2021); Mulcahy et al. (2003). 

Embora a educação em diabetes tenha o objetivo de promover a autonomia para a 

autogestão do diabetes por meio da transferência de conhecimentos e desenvolvimento de 

habilidades, para que o processo seja efetivo, é necessário também apoiar mudanças no 

comportamento (ASSOCIATION OF DIABETES CARE AND EDUCATION SPECIALISTS, 

2021).  
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As atitudes vêm sendo identificadas como determinantes importantes do comportamento 

em alguns modelos teóricos. A Teoria do Comportamento Planejado (AJZEN, 1991), por 

exemplo, coloca as atitudes como um dos fatores que influenciam na intenção comportamental 

do indivíduo, ou seja, quanto mais favorável for a atitude com relação a um comportamento, 

maior será a intenção do indivíduo em realizar o comportamento.  

Segundo Chaiken, Wood e Eagly (1996, p.269 apud TORRES, NEIVA, 2011, p. 171) 

“atitude é uma tendência psicológica que é expressa pela avaliação de uma entidade em particular 

com algum grau de favor ou desfavor”. Dentro da Psicologia Social, é notória a multiplicidade 

de definições acerca do construto atitude. Com relação à estrutura interna da atitude, o modelo 

mais aceito preconiza que as atitudes são formadas por três componentes: cognitivo, afetivo ou 

comportamental (TORRES, NEIVA, 2011). 

O componente cognitivo inclui respostas que refletem pensamentos, crenças, conceitos e 

percepções acerca do objeto da atitude; o componente afetivo, por sua vez, tem conotação 

avaliativa e engloba os sentimentos e as emoções associadas ao objeto atitudinal. Já o 

componente comportamental, traz a as ações ou intenções para agir (AJZEN, 2005; TORRES, 

NEIVA, 2011). Portanto, conhecer as atitudes dos indivíduos, permite saber como eles pensam, 

sentem ou reagem a certos eventos (TORRES, NEIVA, 2011). 

Conhecer as atitudes que os usuários de insulina têm com relação a esse medicamento é 

importante para que os profissionais da saúde identifiquem barreiras relacionadas ao seu uso e 

trabalhem com a elaboração de intervenções educativas voltadas para a superação dessas 

barreiras (FU et al., 2013; HSU et al.; 2019). Atitudes negativas sobre a insulina normalmente 

estão relacionadas com o medo de agulhas e de possíveis efeitos adversos, tais como ganho de 

peso e hipoglicemia, estigma social e interferências na rotina diária, enquanto atitudes positivas 

estão relacionadas com o apoio familiar e a percepção dos benefícios da insulina, tais como a 

prevenção de complicações, melhora do controle glicêmico e da disposição (HSU et al., 2019). 

Para que os objetivos finais da educação em diabetes (mudança de comportamento, 

melhora do controle glicêmico e da qualidade de vida) sejam alcançados, é preciso que os fatores 

que os antecedem sejam trabalhados primariamente. Para tanto, com relação aos usuários de 

insulina, é importante que os conhecimentos, as habilidades e as atitudes relacionados ao uso 

desse medicamento sejam avaliados a fim de que sejam elaboradas intervenções educativas 

baseadas em suas reais necessidades educacionais. Portanto, esse estudo visa responder as 

seguintes questões: 

1. Quais são as demandas educacionais das pessoas diagnosticadas com diabetes que 

utilizam a insulina para o controle desse problema de saúde?  
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2. Existe algum instrumento validado na literatura que avalie os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes das pessoas que convivem com o diabetes e utilizam a insulina 

para o tratamento desse problema de saúde? 
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2 CONCLUSÕES 

Não foi encontrado nenhum instrumento que avalie tópicos importantes sobre o uso da 

insulina em um mesmo instrumento, tais como os conhecimentos e as habilidades relacionados 

ao armazenamento, transporte, descarte, técnica de preparo e aplicação da insulina e ao ajuste de 

dose da insulina à alimentação, à prática de atividade física, ao automonitoramento ou às 

situações que fogem da rotina (doença, viagens, etc). No entanto, conforme observado nas 

entrevistas qualitativas, esses temas são relevantes para a autogestão do diabetes. 

O conteúdo dos instrumentos identificados que avaliam as atitudes sobre a insulina se 

assemelha a alguns fatores identificados na parte A desse estudo, como sugestivos de 

influenciarem na adesão à autogestão do diabetes, tais como o apoio familiar, o estigma social, 

o medo de injeções, a relação com o profissional da saúde, a percepção sobre os benefícios da 

insulina, dentre outros.  

Apenas um instrumento identificado na revisão avalia os três domínios de interesse desse 

estudo, que é o Insulin Treatment Self-Management Scale (OKUROGLU; ATBAS; ALPAR, 

2019). Assim, embora possamos dizer que existe um instrumento na literatura que avalie os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes relacionadas a insulina, a análise de seu conteúdo 

mostrou que a maneira como o instrumento avalia algumas questões relacionadas ao uso da 

insulina, não permite identificar práticas inadequadas no uso da insulina, o que é importante no 

rastreamento das necessidades educacionais em diabetes. 

Em suma, a pesquisa qualitativa realizada nesse estudo permitiu avaliar quais são as 

principais dificuldades enfrentadas na autogestão do diabetes e no uso da insulina, bem como os 

vários fatores, que sob a ótica do Modelo de Crenças em Saúde, podem influenciar na adesão à 

autogestão do diabetes. Assim, conhecendo-se as demandas educacionais que são relevantes para 

a população de interesse do estudo, buscou-se por um instrumento que poderia ser utilizado para 

o rastreamento das necessidades educacionais dos usuários de insulina, essencial para a 

elaboração de intervenções educativas. No entanto, não foi encontrado nenhum instrumento que 

contemple temas relevantes do ponto de vista dos usuários de insulina e dos profissionais da 

saúde, e que atenda aos propósitos futuros da pesquisadora.  
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