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RESUMO

A diabetes  assume importância  gigantesca  na  saúde  pública  pelo  aumento  de  incidência,
morbidade e mortalidade, em virtude de causar danos não somete à saúde do indivíduo, mas
também à Saúde Pública, à economia, à família e à sociedade. Estudos mostram o descontrole
da doença, observado pelo descontrole glicêmico, dislipidemias e morbidades relacionadas ao
diabete.  E  apontam que  o  sucesso  do  tratamento  da  pessoa  com diabetes  é  baseado  em
estratégias educacionais, de automonitorização e farmacológica. No contexto educacional e
automonitorização que entra a tecnologia m- health com ferramenta auxiliar. Com a finalidade
de conhecer o efeito tecnologia m-Health para o autocuidado de pessoas com diabetes tipo 2,
na intervenção da Consulta de Enfermagem, este estudo foi quase-experimental, comparativo
num grupo de policiais militares do Amapá com diabetes tipo 2. O estudo foi realizado com
duas  estratégias:  intervenção  Consulta  de  Enfermagem sem  app intervenção  Consulta  de
Enfermagem usando app, no período de abril à julho de 2018, com critérios de inclusão de:
diagnóstico médico de diabetes tipo 2 há mais de um ano, estar no serviço ativo da PMAP,
estar com hemoglobina glicosilada >7%, possuir  smartphone  compatível para uso do  app
Diabetes:  M, estar  na faixa  etária  de idade entre  35 a  50 anos.  A amostra  do estudo foi
constituída de 21 participantes ocorrendo 07 perdas, finalizando 09 participantes no grupo
sem  app,  e  05  participantes  com uso  de  app. Para  coleta  de  dados  foram utilizados  um
formulário elaborado pela autora e os Questionário de atitude (ATT-19), de conhecimento
(DNK-A) de atividades de autocuidado com o Diabetes (QAD). A intervenção foi a Consulta
de Enfermagem com aplicativo móvel (app) e sem o aplicativo. Este estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e foi desenvolvido,
após sua aprovação, conforme os preceitos éticos e legais propostos pela Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde (CNS). No estudo a amostra dos dois grupos foi predominante
masculino, na faixa etária de 40 a 49 anos de idade, estado civil casado, escolaridade ensino
médio,  tempo diagnóstico de diabetes  entre  1 ano e  5 anos.   A maioria  dos  dois  grupos
apresentou escore de ATT-19 < 70, indicando prontidão não positiva para mudança e os dois
grupos também indicara baixo conhecimento do diabetes  com escore de DNK-A < 8.  Na
comparação  das  duas  variáveis  com  e sem de  app não  teve  significância.  Na  variável
autocuidado (QAD), somente na intervenção sem o app, mostrou que houve efeito apenas nos
itens: realizar atividade física (Exact Sig  <0,016), avaliação do açúcar (Exact Sig <0,044),
examinar os pés (Exact Sig<0,044).  Quando comparado a variável Autocuidado (QAD), após
a intervenção Consulta de Enfermagem  com uso e o  sem de  app, observa-se significância
estatística pelo teste estatístico Mcnemar para os itens: Realizar atividade física e Examinar
dentro dos sapatos. Todavia, em virtude do tamanho da amostra não se pode fazer inferências
verdadeiras  sobre o estudo e o estudo se tornou inconclusivo.  Assim,  recomenda-se mais
estudos  na  área,  com  mais  tempo  de  intervenção  Consulta  de  Enfermagem  e  maiores
amostras.

Palavras-Chave:  Enfermagem.  Diabetes  Mellitus  Tipo  2.  Consulta  de  Enfermagem.

Autocuidado. m-Health.



ABSTRACT

Diabetes assumes gigantic importance in public health by increasing incidence, morbidity and
mortality, because of causing harm does not subject to the health of the individual, but also to
Public Health, the economy, the family and society. Studies show the lack of control of the
disease, due to the lack of glycemic control, dyslipidemias and diabetes-related morbidities.
And they point out that successful treatment of people with diabetes is based on educational,
self-monitoring  and  pharmacological  strategies.  In  the  educational  context  and  self-
monitoring the m-health technology comes with auxiliary tool. In order to know the effect m-
Health technology for the self-care of people with type 2 diabetes, in the intervention of the
Nursing Consultation, this study was quasi-experimental, comparative in a group of military
policemen of Amapá with type 2 diabetes.  The study was conducted with two strategies:
intervention Nursing Consultation without app Nursing Consultation intervention using app,
from April to July 2018, with inclusion criteria of: medical diagnosis of type 2 diabetes for
more than one year, being in the active service PMAP, have glycosylated hemoglobin> 7%,
have compatible smartphone to use the Diabetes: M app, be in the age range of 35 to 50 years.
The study sample consisted of 21 participants, with 07 losses, finishing 09 participants in the
group without app, and 05 participants with app use. For data collection, a form developed by
the  author  and  the  Attitude  Questionnaire  (ATT-19),  knowledge  (DNK-A)  of  self-care
activities with Diabetes (QAD) were used. The intervention was the Nursing Consultation
with mobile application (app) and without the application. This study was approved by the
Research Ethics Committee of the University of Fortaleza (UNIFOR) and was developed,
after its approval, in accordance with the ethical and legal precepts proposed by Resolution
466/12 of the National Health Council (CNS). In the study the sample of the two groups was
predominantly male, in the age group 40 to 49 years of age, married civil status, high school
education, diagnosis time of diabetes between 1 year and 5 years. Most of the two groups had
a score of ATT-19 <70, indicating non-positive readiness for change, and the two groups also
indicated a low knowledge of diabetes with a DNK-A score <8. In the comparison of the two
variables  with and without  app significance.  In the self-care  variable  (QAD), only in  the
intervention without the app, showed that there was an effect only in the following items:
physical activity (Exact Sig <0.016), sugar evaluation (Exact Sig < 0.044). When compared to
the self-care variable (QAD), after the intervention Nursing consultation with use and without
app, statistical significance is observed by the Mcnemar statistical test for the items Perform
physical activity, Look inside the shoes. However, because of sample size, no real inferences
can be made about the study and the study became inconclusive. Thus, more studies in the
area  are  recommended,  with  more  intervention  time  for  Nursing  Consultation  and  larger
samples.

.

Descriptors: Nursing. Diabetes Mellitus Type 2. Nursing Consultation. Self-care. m-Health.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 A Diabetes como Problema de Saúde Pública

Diabetes  consiste  num conjunto  de  disturbios  metabólicos,  crônicos,  causado  pela

deficiência no metabolismo de insulina, seja pela não síntese de insulina pelo pâncreas ou

resistência  à  absorção  do  hormônio.  Classificada  em  diabetes  Mellitus  tipo  1  (DM1)  e

diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de diabetes e diabetes gestacional

(DG) (SBD, 2016; WHO, 2016). 

O DM2 é a mais prevalente, se caracteriza por defeitos na ação e secreção da insulina

e na regulação da produção hepática de glicose, em 90 a 95% dos casos.  Apresenta fatores de

risco  como genética,  idade.  Porém,  segundo WHO (2016),  o  excesso de peso corporal  e

inatividade física têm sido observados para o aumento da incidência da doença.

A  doença  assume  importância  gigantesca  na  Saúde  Pública  pelo  aumento  de

incidência,  morbidade e  mortalidade,  em virtude de causar  danos não somete à  saúde do

indivíduo, mas também à Saúde Pública,  à  economia,  à família  e à sociedade.  E ainda é

considerada epidemia em curso. Atualmente existem 422 milhões de adultos com diabetes no

mundo.  Estima-se  que  até  2035  serão  471  milhões.  Cerca  de  80% estão  em  países  em

desenvolvimento como o Brasil (SBD, 2016; WHO, 2016).

No Brasil, estima-se que em 2035 ter-se-á uma população de 19,2 milhões de pessoas

com diabetes, numa faixa etária de 20 a 79 anos (SBD, 2016). Em 2013 a Pesquisa Nacional

de Saúde (PNS) do Brasil mostrou que 6,2% dos brasileiros referiam diabetes. Numa faixa

etária de 18 a 29 anos (0,6%) e 69 a 74 anos (19,9%). Os números alarmantes estão associa-

dos ao envelhecimento populacional, aumento da obesidade e sedentarismo, aumento da ex-

pectativa de vida (SBD, 2016).

A pessoa com diabetes pode usufruir de qualidade de vida desde que seja tratada ade-

quadamente. O tratamento consiste em medicamentoso e adoção de comportamentos saudá-

veis que visam atingir metas glicêmicas, metabólica, bons parâmetros clínicos e laboratoriais

para controle da doença e prevenção de complicações. O processo de tratamento exige aquisi-

ção e manutenção de novos hábitos que a pessoa com diabetes necessita aderir, porém, a ade-



são a novos hábitos é um dos maiores entraves no avanço do controle glicêmico e metabólico

da doença  (PÉRES et al., 2007; SBD, 2017).

Contudo,  as  pessoas com diabetes, mesmo em tratamento, continuam com obesidade,

hipertensão, dislipidemia e glicemia descontrolada. Desta forma, as complicações micro e ma-

crovasculares, de curto e longo prazo, como hipo e hiperglicemia, danos vascular, neuropáti-

co, cardíaco e renal são mais presentes no cotidiano da pessoa com diabetes (SBD, 2016).  
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O autocuidado da pessoa com diabetes e adoção de comportamentos saudáveis como

comer saudavelmente, praticar atividade física, vigiar as taxas, adaptar-se saudavelmente à

mudanças, reduzir riscos, tomar os medicamentos é fundamental para controle da doença e

obtenção de qualidade de vida. O gerenciamento de estilo de vida da pessoa com diabetes

deve ter apoio de profissionais de saúde e família, contudo é a pessoa com diabetes que deve

assumir o papel de protagonismo de seus cuidados (ADA, 2017).

Nesse contexto, a tecnologia em diabetes é empregada para melhor gerenciar o estilo

de vida da pessoa com diabetes e como ferramenta tanto para a pessoa com diabetes quanto

para auxiliar profissionais de saúde a atuarem de forma mais eficiente. A tecnologia conecta

profissionais de saúde com sistemas de tecnologia e informação de saúde, permite que o pro-

fissional de saúde obtenha informações mais acuradas, de forma simples e rápida tendo mais

assertividade  em  sua  conduta,  menos  tempo  gerenciando  e  mais  tempo  para  o  paciente

(CHEN et al., 2017; DICIANNO, 2015; WHO, 2011).

A partir dos anos de 1970, os avanços tecnológicos em diabetes foram significativos,

especialmente nos métodos e dispositivos para avaliação do controle glicêmico e melhora da

doença. Pode-se listar a Hemoglobina glicada (HbA1c),  pâncreas artificial, sistema de moni-

toramento contínuo da glicose em líquido intersticial (CGMS), sensores de glicose, software,

bomba de infusão de insulina,  automonitoramento da glicemia capilar (AMGC) (SBD, 2016).

1.2 Saúde Eletrônica e o Cuidado à Pessoa com Diabetes

Aliado a isso, houve também avanços nas tecnologias de processo, as tecnologias: As-

sistencial (tecnologia do cuidado), educacional e gerencial (BRASIL, 2015; NIETSCHE et.al.,

2005; ROCHA et al., 2008). Dentre essas tecnologias, a Tecnologia de Informação e Comuni-

cação (TIC) se tornou propulsora de outras tecnologias, como a saúde eletrônica.

A saúde eletrônica (e-Health) definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS)

como o uso das tecnologias de informação e comunicação na saúde, faz parte desses avanços

tecnológicos. De forma mais ampla, a e-Heatlh consiste em melhora fluxo de informação, por

de meios eletrônicos, para prestação de serviços e a coordenação de sistemas de saúde. Um

grande aliado tecnológico para e  e-Heatlh são as redes e terminais de comunicação móveis,

que oferecem capacidade emergentes e convergentes de aplicações e colaboração multimídia

em dispositivos móveis, surgindo assim, a área m-Health - tecnologia móvel de saúde  (DICI-

ANNO, 2015; WHO, 2011).

A tecnologia m-Health agrega valor à maneira de prestar cuidados à pacientes, a forma

de promover saúde e modo de gerenciar a própria saúde.  Os sistemas se propõem à prestação
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de cuidados de saúde, participação no próprio autocuidado e modificação de comportamento

(DICIANNO, 2015; WHO, 2011). Tem sido usado em diversos contextos: promoção da saú-

de, adesão a tratamento de doenças, suporte educacional (CHEN et al., 2017; DICIANNO,

2015; WHO, 2011).

Nesse pensamento, estudos com  m-Health têm mostrado resultados tantos de baixa

evidência como de evidência moderada na gestão do diabetes. Em 2016,  CUI et al., (2016)

demonstraram em uma  revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados

(ECR) efeito moderado no controle glicêmico de pessoas que usaram a tecnologia m-Health

como apoio gestão do diabetes. Anos antes,  Baron, Mcbain e Newman (2012) por meio de

uma revisão sistemática, identificaram baixa evidência para a eficácia das intervenções  m-

Health na gestão do diabetes.

Nesse  contexto,  pergunta-se:  qual  o  efeito  de  uma  tecnologia  m-Health  para  o

autocuidado de pessoas com diabetes aplicado na Consulta de Enfermagem? Desta forma, o

presente estudo “Tecnologia  m-Health no autocuidado de pessoas com diabetes,  assume a

finalidade de avaliar o efeito do uso do  m-Health no autocuidado de pessoas com diabetes

tipo2, comparando varáveis:  conhecimento,  atitude e  atividades  de autocuidado  da pessoa

com diabetes tipo2 e indicadores clínicos e laboratoriais da pessoa com diabetes.

Para consolidar a proposta deste estudo já foi realizado o benchmarking (processo de

comparação de produtos)  de tecnologia  m-Health por meios da loja  online da Google (play

store) sobre os app’s para diabetes em português e gratuito. Comparado app’s de acordo com

os temas, preconizados pela SBD 2016 que estimulasse comportamentos para o autocuidado

da  pessoa  com  diabetes  sobre  alimentação,  atividade  física,  monitorização  de  glicemia,

cuidado com os pés, medicação.

 O  app escolhido para o estudo foi o  DIABETES:M, principalmente por conter a

tríade  de  cuidados  essenciais  de  autocuidado  do diabetes:  atividade  física,  alimentação  e

medicação preconizado pela SBD (2016), além do que emite relatório de forma gratuita, entre

outras funções.

No tratamento da pessoa com diabetes o enfermeiro e o médico, são os profissionais

de saúde que mais têm mais contato com a pessoa com diabetes na Atenção Básica de saúde.

O enfermeiro participa ativamente no processo de cuidar da pessoa com diabetes através da

consulta de Enfermagem, aplicando a SAE, com objetivo de educação em saúde para o auto-

cuidado da pessoa com diabetes (BRASIL, 2013; 2014). 
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Para direcionar a assistência de Enfermagem, o enfermeiro pode utilizar instrumentos

de medida como questionário de conhecimento, atitude e autocuidado da pessoa com diabetes

para mensurar indicadores e direcionar sua prática de forma assertiva, aumentando as chances

de promover maior adesão a comportamentos saudáveis da pessoa com diabetes de forma

mais rápida (MICHELS et al., 2010); (TORRES; HORTALE; SCHALL, 2005).

 A pessoa com diabetes interage com o enfermeiro durante a Consulta de Enfermagem

(CE) e vai para sua residência. O enfermeiro pode utilizar smartphones (que estão sempre à

mão da maioria dos brasileiros segundo o IBGE (2014), com aplicativo móvel (app) Diabetes:

M,  por  exemplo,  como  extensão  dos  cuidados  de  Enfermagem.  Desse  modo,  o  uso  da

tecnologia  m-Health para  educação  em  diabetes  se  torna  acessível,  de  baixo  custo  e

abrangente. 

A tecnologia  m-Health tem sido intensamente estudada nos últimos vinte anos, para

usar  as  potencialidades  da  tecnologia  como  ferramentas  de  apoio  à  mudança  de

comportamento. Porém,  a  grande  maioria  das  aplicações  m-Health  existentes  não  só  não

utiliza modelos teóricos para a mudança de comportamento, mas também não tem avaliação

clínica para validar as suas abordagens (ROSSI; BIGI, 2017). 

Em busca na loja virtual da Google, notou-se 250 app para pessoas com diabetes em

português, muitos gratuitos, Assim, surgiu o interesse por este estudo, com intuito de buscar

ferramentas que possam auxiliar o enfermeiro na atenção à saúde da pessoa com diabetes.

Pois,  a  autora  observa  que,  em  dia  a  dia  no  atendimento  Enfermagem,  que  apesar  dos

inúmeros  avanços  tecnológicos  no  tratamento  do  diabetes,  as  pessoas  com  diabetes  têm

dificuldades de se autocuidar e manter controle da doença.

 Para  isso,  o  estudo assumiu duas  hipóteses.  A primeira:  não  existia  diferença  no

conhecimento,  atitude,  autocuidado,  índices  laboratoriais  e  clínico  após  o  uso  de  app na

intervenção Consulta de Enfermagem . A segunda: existia diferença no conhecimento, atitude,

autocuidado, índices laboratoriais e clínico após o uso de  app   na intervenção Consulta de

Enfermagem.

O estudo “Tecnologia m-health no autocuidado de pessoas com diabetes” mostrou que

não existia diferença significativa no conhecimento, atitude, autocuidado, índices laboratoriais

e clínico após o uso de  app na intervenção Consulta de Enfermagem. Contudo, devido ao

tamanho da mostrou-se tornou inconclusivo, não se pode fazer inferências verdadeiras sobre o
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estudo. Vale ressaltar que amostra do estudo foi pequena, então, necessita-se de mais estudos

par afirmar hipótese verdadeira.
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2 OBJETIVOS 

2.1. Geral 

 Conhecer o efeito tecnologia  m-Health para o autocuidado de pessoas com diabetes

tipo 2, na intervenção da Consulta de Enfermagem.

2.2. Específicos 

 Comparar o conhecimento, atitude e atividades de autocuidado da pessoa com diabetes

tipo 2, antes e depois da intervenção de Consulta de Enfermagem com uso do app Di-

abetes: M; 

 Comparar o conhecimento, atitude e atividades de autocuidado da pessoa com diabetes

tipo 2, antes e depois da intervenção de Consulta de Enfermagem sem uso do app Dia-

betes: M; 

 Avaliar os indicadores clínicos e laboratoriais de pessoa com diabetes tipo 2, antes e

depois da intervenção de Consulta de Enfermagem com e sem uso do app Diabetes:

M;

 Contribuir com os profissionais de Enfermagem acerca da assistência a pessoa com di-

abetes.
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2 ESTADO DA ARTE

3.1 Contexto Geral do Diabetes Mellitus Tipo 2 

O DM2 se caracteriza por defeitos na ação e secreção da insulina e na regulação da

produção hepática de glicose, em 90 a 95% dos casos. O desenvolvimento da doença está

relacionado a fatores de risco como genética, idade e antecedente familiar com diabetes e

fatores ambientais. Porém, os fatores ambientais aumentam a probabilidade do surgimento da

doença, como o comportamento de estilo de vida não saudável (SBD, 2016). 

Por isso que há desproporção numérica de DM2 em relação aos demais tipos, causado

pelo excesso de peso corporal e inatividade física (WHO, 2016). No Brasil, estudos mostram

também que o estilo de vida e diminuição de atividade física influenciam diretamente na alta

prevalência  de  diabetes  tipo2.  E  o  agravante  é  que  as  pessoas  com diabetes  apresentam

obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia e glicemia descontrolada (SBD, 2016).

O diagnóstico do DM2 é clinico e laboratorial. Os sintomas geralmente são poliúria,

polidipsia, perda pondera, glicemia casual ≥ 200 mg/dl (realizada a qualquer hora do dia),

glicemia de jejum ≥126 mg/dL, glicemia de 2 h pós-sobrecarga de 75 g de glicose ≥200

mg/dL, A1C A1C ≥ 6,5% (ADA, 2017; SBD, 2017). Porém, em alguns casos, o diagnóstico é

tardio e a pessoa com diabetes já inicia o tratamento com complicações pelo exposição do

organismo à hiperglicemia por muito tempo (IDF, 2014).

O tratamento do diabetes envolve muito mais que diagnóstico e medicação. Maior

parte envolve comportamentos, atitudes de autocuidado da pessoa com diabetes. A mudança

para um comportamento de estilo de vida saudável dessas pessoas é crucial para o controle

eficaz  da  doença.  “A probabilidade  de  sucesso  no  tratamento  do  diabetes  depende  da

implementação concomitante de três modalidades de intervenções: estratégias educacionais,

estratégias de automonitorização e estratégias farmacológicas” (SBD, 2017, p. 13).

 O tratamento medicamentoso e adoção de comportamentos saudáveis visam atingir

metas glicêmicas, metabólica, bom parâmetros clínicos e laboratoriais: A1C ao redor de 7,0%,

para pessoas adultas com diabetes e na ausência de gravidez, glicemia de jejum<100 mg/dL,

glicemia  pré-prandial  <  100  mg/dL,   glicemia  pós-prandial  <160  mg/dL,  controle  de

colesterol, triglicerídeos, massa corporal, circunferência abdominal (ADA, 2017; SBD, 2017).
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 Outro aliado ao  tratamento  é  a  automonitorização glicêmica  que desempenha um

papel de grande importância no conjunto de ações dirigidas ao bom controle do diabetes.

Permite  verificar  glicemia  média  semanal  (GMS),  perfil  glicêmico  (PG),  variabilidade

glicêmica (VG) a cada consulta de forma simples e fácil,  facilitando correção de conduta

terapêutica.  Porém, “na prática clínica diária, verificamos a existência de um grande número

de  pessoas  com  DM2  que  apresentam  um  significativo  descontrole  do  perfil  glicêmico,

situação essa que decorre da não utilização da automonitorização glicêmica” (SBD, 2017,

p.11).

As  complicações  do  DM2  aumentam  geralmente  com  o  tempo  da  doença,

complicações  micro  e  macrovasculares  desencadeadas  por  fatores  relativos  à  genética,  ao

estilo de vida, a falta de controle glicêmico, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e ou

hiperlipidemia  (BRASIL, 2016; KLEN et al., 2015).  A HAS está diretamente relacionada à

dislipidemia, ao sobrepeso, sobretudo ao acúmulo de tecido adiposo em região abdominal, e

as alterações no metabolismo da glicose e insulina,  caracterizando a síndrome metabólica

(SM) (LÓPEZ-JARAMILLO et al., 2014).

A doença afeta principalmente, coração, vasos sanguíneos, rins e nervos. Os agravos

são graduais e progressivos causados principalmente pelo descontrole glicêmico, metabólico

e, a maioria das vezes, irreversíveis. Essas consequências são mostradas nos dados do Brasil

em que 2,6% da cegueira global podem estar associados ao diabetes. É a principal causa de

insuficiência renal no mundo. A amputação de pé de pessoas com diabetes representa 40 a

70% das amputações não traumáticas no Brasil da população em geral de membros inferiores

(BRASIL, 2016).

A doença assume importância gigantesca na saúde pública pelo aumento de incidência,

morbidade e mortalidade, em virtude de causar danos não somete à saúde do indivíduo, mas

também à Saúde Pública, à economia, à família e à sociedade. E ainda é considerada epidemia

em curso. Atualmente existem 422 milhões de adultos com diabetes no mundo. Estima-se que

até 2035 serão 471 milhões.  Cerca de 80% estão em países em desenvolvimento como o

Brasil (SBD, 2016; WHO, 2016).

No Brasil, o cálculo de pessoas com diabetes para 2035 é cerca de 19,2 milhões, numa

faixa etária de 20 a 79 anos (SBD, 2016). Em 2013 a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do

Brasil mostrou que 6,2% dos brasileiros referiam diabetes. Numa faixa etária de 18 a 29 anos

(0,6%) e 69 a 74 anos (19,9%). Os mais atingidos em relação à escolaridade eram pessoas
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sem instrução ou com ensino fundamental incompleto (9,6%)  (IBGE, 2014a). Os números

alarmantes  estão  associados  ao  envelhecimento  populacional,  aumento  da  obesidade  e

sedentarismo, aumento da expectativa de vida (SBD, 2016).

A SBD (2016) mostra em compilação de estudo que no Brasil a taxa de mortalidade da

pessoa com diabetes é 33,7 por 100 mil habitantes, maior que a população geral (27,2).  No

início deste século, atribuía-se 5,2% das mortes no mundo ao diabetes, tornando a doenças a

quinta causa de morte, mesmo havendo submensuração de óbito por consequência do diabetes

muitas vezes não se declarada como diabetes na declaração de óbito e, sim por complicações,

dessa forma, não computa para o diabetes.

Os custos diretos e indiretos com diabéticos são altos e, são subestimados por nem

sempre estarem declarados como atendimentos à pessoa com diabetes.  No Brasil, o Sistema

Único de Saúde (SUS) gasta cerca de 40,3 milhões de dólares anuais com a doença, 91% dos

gastos é em decorrências de internações hospitalares.  Todavia, os maiores custos são sociais,

psicológicos,  os  quais  são  imensuráveis  para  indivíduo,  família  e  comunidade.  Os custos

elevados se devem a natureza crônica, o difícil controle, gravidade das complicações  (SBD,

2016). 

Mendes  et  al.,  (2010) num estudo transversal multicêntrico  nacional  estimaram as

taxas de prevalência de controle glicêmico inadequado no Brasil  com 6.701 paciente com

diabetes (15% DM1 e 85 % DM2), em fevereiro de 2006 a março de 2007 nas  Clínicas de

diabetes ambulatorial em 10 cidades brasileiras: Sudeste (Belo Horizonte, Campinas, Rio de

Janeiro  e  São  Paulo),  Sul  (Curitiba  e  Porto  Alegre),  Centro-Oeste  (Brasília)  e  Nordeste

(Salvador, Fortaleza e Recife).

No  estudo,  Mendes  et  al.,  (2010),  ainda  observaram  que  76%  das  pessoas  com

diabetes  apresentavam descontrole  glicêmico (HbA1c  >7).  Quando estratificou por grupo,

identificou o mau controle em 73 % das pessoas com DM2 e 90 % dos DM1. Compararam o

descontrole dos DM2 quanto ao regime terapêutico: 90% dos que usavam insulina e 64% dos

que não usavam insulina apresentavam controle inadequado. Quanto ao tempo da doença e

controle adequado de glicemia, observaram que pessoas com mais de 5 anos de tratamento

tinham maior descontrole glicêmico.

Outro ponto analisado no estudo, foram os cuidados de equipe multiprofissional, os

quais eram maiores de DM1 (83,4%) do que em DM2 (50,5%). As pessoas que tinham auto
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percepção do controle glicêmico apresentavam taxas melhores de HbA1c. Poucas pessoas do

grupo total conheciam meta de controle glicêmico (MENDES et al., 2010).

O descontrole glicêmico pode aumentar significativamente as complicações do dia-

betes em curto e longo prazo, especialmente cardíaca, vascular, renal e neuropática. Também

interfere no aparecimento de outras morbidades, morte precoce entre outras consequências.

Diante dos dados supracitados, é visível que as pessoas com diabetes estão em descontrole e

que há lacunas no processo de tratamento. Contudo, identificar essas falhas é tarefa difícil

pela complexidade dos fatores envolvidos no tratamento eficaz.

As diretrizes mundiais buscam estratégias para tornar o tratamento do DM2 eficaz,

todavia,  a  grande  barreira  é  a  equipe  multidisciplinar  conseguir  adesão  da  pessoa  com

diabetes aos vários  processos do tratamento,  especialmente na adesão de comportamentos

saudáveis. Corroborado por Pérez (2007) que diz que um dos maiores problemas encontrados

pelos profissionais de saúde no processo de intervenção com pacientes diabéticos é a baixa

adesão ao tratamento, fenômeno recorrente no tratamento de doenças que exigem mudanças

nos hábitos de vida.

As doenças crônicas geralmente apresentam estimativa de 50 % ou mais de não ade-

são. Entre elas, destaca-se a diabetes, pois demanda autocuidado, mudança de comportamento

em atividade física e alimentação (GOMES et.al., 2011).

Em 2003 a OMS, no relatório Mundial para Cuidados Inovadores para as condições

crônicas, relata cinco fatores que poderiam influenciar a adesão da pessoa com doença crônica

ao tratamento: características pessoais, condição socioeconômica e cultural; e aspectos relaci-

onados ao tratamento, à doença, ao sistema de saúde e à equipe profissional. Afirma que seria

o desafio do século XXI no setor saúde. Aponta caminhos e estratégias para melhores resulta-

dos no cuidado da pessoa com doença crônica:

A solução está em adotar uma nova forma de encarar e gerenciar as condições crôni-
cas. [...] As condições crônicas são prolongadas e requerem uma estratégia de aten-
ção que reflita esta circunstância e esclareça as funções e responsabilidades dos pa-
cientes no gerenciamento de seus problemas de saúde. [...] Tratamento clínico ade-
quado é necessário, embora não seja o suficiente para se obter resultados ótimos de
saúde. Os pacientes precisam mudar seu estilo de vida, desenvolver outras habilida-
des e aprender a interagir com organizações de saúde para terem êxito no gerencia-
mento de suas condições crônicas.
[...]
De fato, há evidências substanciais em mais de 400 artigos publicados indicando que
as intervenções voltadas à promoção do papel dos pacientes no gerenciamento das
condições crônicas estão associadas a melhores resultados. O comportamento dos
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pacientes no dia a dia (e.g. aderência a esquemas terapêuticos, prática de exercícios
físicos, alimentação balanceada, sono regular, interação com organizações de saúde
abandono do tabagismo) influencia a saúde em proporções muito maiores do que in-
tervenções médicas isoladas. Infelizmente, o comportamento do paciente, que pode-
ria prevenir ou melhorar o gerenciamento de várias condições crônicas, é frequente-
mente menosprezado no sistema de saúde dos dias de hoje (OMS, 2003, p.50).

O gerenciamento de estilo de vida da pessoa com diabetes deve ter apoio de profissio-

nais de saúde e família, contudo é a pessoa com diabetes que deve assumir o papel de prota-

gonismo em seus cuidados.  A atenção à saúde da pessoa com diabetes para estímulo a prota-

gonismo do autocuidado inclui: educação e suporte para autogestão, terapia nutricional, ativi-

dade  física,  aconselhamento  para  cessação  do tabagismo e  cuidados  psicossociais  (ADA,

2017). 

O sucesso do gerenciamento está relacionado com o compromisso da pessoa com seu

tratamento. A eficácia na adesão multidimensional na adoção de comportamentos saudáveis é

o que proporciona qualidade de vida à pessoa e, desta forma o tratamento atinge seu objetivo

(ADA, 2017; SALEH et al., 2014).

3.2 Tecnologia em Saúde e Diabetes

Tecnologia em Saúde consiste na “aplicação de conhecimentos e habilidades organiza-

dos na forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvi-

dos para resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida” (OMS). 

Assim,  Tecnologia em Saúde envolve um conjunto de arranjos com a finalidade de

promover a saúde, prevenir e tratar as doenças e reabilitar as pessoas, incluindo: medicamen-

tos, dispositivos médicos, procedimentos, sistemas organizacionais e de suporte dentro dos

quais os cuidados à saúde são oferecidos, triagem diagnóstica (grifo nosso) (BRASIL, 2015).

Na saúde, as tecnologias passam por processo de Avaliação de Tecnologias em Saúde

(ATS), geralmente para adoção de melhores práticas de condutas terapêuticas, protocolos as-

sistenciais, diagnósticos, aquisição de equipamentos, medicamentos, na prática profissional

individual ou organizacional, especialmente quando as tecnologias desejam ser inseridas no

Sistema Único de Saúde (SUS). A ATS é um processo abrangente de investigação sistemática

para avaliar o efeito e /ou impacto da tecnologia na saúde, envolvendo avaliação de eficácia,

efetividade,  segurança,  riscos,  custos,  impacto social,  ético e legal,  entre  outras variáveis.

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2009).

A ATS é realizada por atuação multidisciplinar a partir de diferentes métodos em bus-

ca de responder questões específicas e viabilidade da tecnologia. Podem-se utilizar estudos



28

primários ou secundários para reafirmar ou produzir nova conclusão das tecnologias em foco

(BRASIL, 2004; 2009; 2015), sistematizados de acordo com a figura abaixo.

                

Figura  1: Estudos em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). Amapá, Macapá, Brasil,

2018.

Fonte: Centro  Colaborador  do  SUS  (Disponível  em:  http://www.ccates.org.br/content/cont.php?
id=20).

No contexto de ATS, esta pesquisa foi um Ensaio Clínico randomizado com objetivo

de avaliar o efeito de uma tecnologia m-Health para o autocuidado de pacientes com diabetes.

As tecnologias de atenção à pessoa com diabetes envolvem praticamente todas as áreas da

tecnologia em saúde descritas  acima por  Brasil  (2015):  os  medicamentos,  os  dispositivos

médicos,  procedimentos,  sistemas  organizacionais  de  cuidado,  entre  outros.  Todavia,  este

estudo destacou as  tecnologias:  sistemas e  protocolos  de  cuidado,  dispositivos  e  software

(sistema de processamento de dados) para gerenciamento de dados que auxiliem para melhor

controle metabólico do diabetes.

A partir  do  século  XX,  inúmeros  avanços  tecnológicos  sobre  diabetes  resolveram

problemas  ou  melhoraram  qualidade  de  vida  das  pessoas  com  diabetes,  proporcionaram

melhor conhecimento, manejo e tratamento da doença.  Nesses avanços, um dos destaques

importantes, foi o controle glicêmico (SBD, 2016).

Até os anos 70, a avaliação do controle glicêmico se restringia à glicosúria e dosagens

ocasionais  de  glicemia  em jejum.  A partir  dessa  década,  houve avanços  significativos  de

métodos e dispositivos para avaliação do controle glicêmico, pode-se listar: a Hemoglobina
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glicada (HbA1c),  automonitoramento  da  glicemia  capilar  (AMGC)  e  o  sistema  de

monitoramento contínuo da glicose em líquido intersticial (CGMS), pâncreas artificial (SBD,

2016).

A Hemoglobina glicada (HbA1c: é uma das formas de hemoglobina glicada) é um

método que reflete a hemoglobina conjugada à glicose. Este processo ocorre de maneira lenta,

não enzimática e diretamente proporcional à glicose no ambiente sanguíneo. Os eritrócitos

têm tempo de vida médio de 120 dias, contém hemoglobina e são permeáveis à glicose. Desta

forma,  o  método HbA1c  confere a  longo prazo,  a  média de glicose presente na corrente

sanguínea, geralmente a média é dos últimos 120 dias (SBD, 2016).

A tecnologia do automonitoramento domiciliar das glicemias (AMGC) revolucionou o

manejo com DM.  Tal método consiste na inserção de uma gota de sangue capilar em uma fita

biossensora descartável contendo glicose desidrogenase ou glicose oxidase acoplada a um

dispositivo tecnológico, chamado de glicosímetro. A maioria dos glicosímetros quantifica a

glicose  plasmática  por  ação  enzimática,  ocorrendo  reação  eletroquímica  diretamente

proporcional à concentração de glicose. A maioria dos monitores apresenta medição de 10 a

600 mg/dl de glicose no sangue (SBD, 2016).

Outro método possível de AMGC, porém menos indicado pela Sociedade Brasileira de

Diabetes (SBD), pela possível interpretação subjetiva, são as fitas reativas para medição de

glicemia  sem glicosímetro.  O teste  usa  leitura  visual  por  comparação  de  escala  de  cores

através da reação glicose-oxidase/perixidase. A alteração de cores é diretamente proporcional

à concentração de glicose na amostra do sangue capilar (SBD, 2016).

O AMGC se tornou muito importante porque permite à própria pessoa com diabetes

identificar sua glicemia capilar e corrigir hipo ou heperglicemias de acordo com orientação da

equipe de saúde. Além de ser parâmetro complementar à HBA1c para decisões de conduta

para a equipe de saúde junto com a pessoa com diabetes (SBD, 2016).

O sistema de monitoramento contínuo da glicose é um método de medição contínua da

glicose no líquido intersticial.  É implantado um sensor no tecido subcutâneo da pessoa, o

sensor contém glicose oxidase.  A glicose da membrana se difunde para a enzima do sensor,

que por sua vez, converte em sinal eletrônico proporcionalmente à concentração de glicose

existente  na  membrana.  A transmissão  das  informações  é  visualizada  em  um  aparelho

monitor.  A cada dez segundos o sensor mede a glicose e armazena a média das glicoses a

cada cinco minutos, perfazendo cerca de 288 médias de glicose ao dia.  Apesar de ser ótimo
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método de monitoramento da glicose, nem sempre o acesso está disponível nos sistemas de

saúde, especialmente no SUS (SBD, 2016).

Junto com os métodos e dispositivos de avaliação de controle glicêmico vieram os

sensores de glicose,  software, bomba de infusão de insulina. Eles representaram os maiores

avanços na tecnologia  do gerenciamento  eletrônico  do diabetes.  Facilitaram o  manejo  do

diabetes  pela  equipe  de  saúde,  paciente  e  família  por  permitirem entendimento  do  efeito

alimentar, de emoções, estresse, atividade física, medicação sobre a glicemia de forma eficaz

e  assim melhorar  a  assistência  e  condutas  pontuais  para  melhorar  a  vida  da  pessoa  com

diabetes (SBD, 2016).

Outros  avanços  tecnológicos  em  saúde  crescem  e  são  tão  importantes  quanto  às

descobertas  de  novos  dispositivos,  medicamentos,  entre  outros  para  diabetes,  são  as

tecnologias: Assistencial (Tecnologia do Cuidado), Educacional e Gerencial.  

A Tecnologia Assistencial (TA), Tecnologia do Cuidado, se traduz na atenção à pessoa

com diabetes pelos sistemas e protocolos de como conduzir tratamento medicamentoso e não

medicamentoso dotado de princípios, leis e teorias científicas. Constitui de conjunto de ações

sistematizadas, processuais e instrumentais para atendimento qualificado à pessoa no contexto

biopsicossocial  (BRASIL, 2015; NIETSCHE et.al., 2005; ROCHA et.al., 2008).

 Já  a  Tecnologia  Educacional  (TE)  é  um  conjunto  sistemático  de  conhecimentos

científicos  que  visam  planejamento,  execução,  acompanhamento  do  processo  ensino

aprendizagem em que o educador (profissional da saúde) é o facilitador para o educando

(pessoa com diabetes) (NIETSCHE et.al., 2005). 

Por  sua vez,  a  Tecnologia Gerencial  (TG) se define pelo processo sistematizado e

testado de ações teóricos práticas para gerenciamento da assistência e serviços com finalidade

de melhorar planejamento, execução e avaliação e assim maior qualidade da assistência e

serviços. Na TG se aplica os recursos humanos e materiais, permite interação entre os sujeitos

do processo (NIETSCHE et al., 2005).

As três tecnologias: TA (Cuidado), TE e TG são inter-relacionadas e fazem parte da

prática  dos  profissionais  de  saúde com atenção à  pessoa  com diabetes,  especialmente  do

profissional enfermeiro. A TE pode usar um equipamento (por exemplo: glicosímetro) para

educar através da TG (por exemplo: gerenciamento das glicemias capilar) com ação de um

cuidado  (educar  para  o  melhor  manejo  da  alimentação  para  controle  glicêmico)

(DANNYELLE; DUTRA, 2012). 
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Desta forma, a atenção à saúde da pessoa com diabetes necessita ser contemplada com

todos  esses  avanços  tecnológicos  em  saúde  seja  por  sistemas  de  cuidado  e  de  suporte,

protocolo de condutas, medicamentos dispositivos médicos, triagem diagnóstica, TE, TG para

promover saúde, prevenir complicações e/ou reabilitar a pessoa e ter sucesso no tratamento.

Nesse pensamento, a  SBD (2017) expõe que “a  probabilidade de sucesso no tratamento do

diabetes  depende  da  implementação  concomitante  de  três  modalidades  de  intervenções:

estratégias  educacionais,  estratégias  de  automonitorização  e  estratégias  farmacológicas”

(SBD, 2017, p.13).

Nesse contexto, a saúde eletrônica (e-Health) pode ser uma forte aliada na TA, TE e

TG para o gerenciamento e educação em diabetes.  E-Health definida pela OMS como o uso

das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  na  saúde,  faz  parte  desses  avanços

tecnológicos. De forma mais ampla, a e-Heatlh consiste em melhora fluxo de informação, por

de meios eletrônicos, para prestação de serviços e a coordenação de sistemas de saúde. Um

grande aliado tecnológico para a  e-Heatlh são as redes e terminais de comunicação móveis,

que oferecem capacidade emergentes e convergentes de aplicações e colaboração multimídia

em  dispositivos  móveis,  surgindo  assim,  a  área  m-Health  - Tecnologia  Móvel  de  Saúde

(DICIANNO, 2015; WHO, 2011).

 O m-Health, aplicativos móveis são softwares que executam funções distintas. Eles

foram  criados  para  dispositivos  móveis  como  PDAs,  smartphones, tablets e  telefones

celulares.  Nesse  ambiente,  têm-se  utilitários  com  inúmeras  funcionalidades  desde

armazenamento de dados glicêmicos, recomendações alimentares, envio de informações para

os profissionais de saúde, dentre outras. Pode ser usado para diminuir as barreiras entre os

serviços de saúde e população em geral, reduzir custos com saúde, melhorar qualidade de vida

das pessoas (WHO, 2011).

A tecnologia m-Health agrega valor à maneira de prestar cuidados à pacientes, a forma

de promover saúde e modo de gerenciar a própria saúde.  Os sistemas se propõem à prestação

de cuidados de saúde, participação no próprio autocuidado e modificação de comportamento

(DICIANNO,  2015;  WHO,  2011).  Tem sido  usado  em diversos  contextos:  Promoção  da

Saúde, adesão a tratamento de doenças, suporte educacional (CHEN et al., 2017; DICIANNO,

2015; WHO, 2011).



32

O uso dos smartphones se apresenta como revolução tecnológica de mais impacto nos

últimos anos pela  popularização da internet  e redes  sociais.   No mundo,  com destaque o

Brasil, o uso de smartphones cresce significativamente, mais 60 % ao ano (IDC, 2014).  

A utilização de smartphones recebe mais atenção no dia a dia do que os cuidados em

saúde. Desta forma, os m-Health contidos nos smartphones se tornam muito úteis à prática de

saúde. Podem ser meio para desempenhar papel na educação do paciente, na autogestão da

sua doença e no monitoramento remoto de pacientes (WHO, 2011; DICIANNO et al., 2015). 

Nesse  contexto,  Baron,  Mcbain,  e  Newman  (2012) por  meio  revisão  sistemática

avaliaram a evidência para a eficácia das intervenções m-health na gestão do diabetes em

hemoglobina glicada. Os autores buscaram oito bancos de dados eletrônicos para identificar

estudos que investigassem a eficácia clínica de aplicativos baseados em dispositivos móveis

que permitiam aos pacientes registrar e enviar suas leituras de glicose ao servidor central.

Encontraram avaliaram 8.543 trabalhos, apenas 24 artigos foram selecionados pelos critérios

de seleção adotados. 

Os  autores  supracitados  encontraram  várias  revisões  sistemáticas  de  uso  de

Telessaúde no diabetes, incluindo equipamentos fixos e móveis. Nas plataformas móveis eram

incluídas intervenções como educar ou lembrar os pacientes de consultas ou atividades de

autocuidado.

A variabilidade e relatório existentes se tornou dificil  comparação e a maioria dos

estudos  apresentaram  metologia  fraca,  pequenos  tamanhos  de  amostra,  sem  cálculos  de

potência  e  projetos  de  estudo  deficientes,  mostrando  baixa  evidência  nos  estudos  de

intervenções m-Health para diabetes (BARON; MCBAIN; NEWMAN, 2012).

CUI et al., (2016) também estudaram a tecnologia m-Health, realizaram revisão sis-

temática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados (ECR) que avaliavam o efeito de

aplicações de m-Health em mudanças na hemoglobina A1c (HbA1c), glicemia, pressão arteri-

al, lipídios séricos, e peso corporal em pacientes com DM2. Para isso, buscaram em base de

dados online (PubMed, Cochrane Library e EMBASE) estudos de janeiro de 2005 a junho de

2016.   Dos 2.596 artigos encontrados, apenas 06 estudos foram incluídos, que totalizavam

1.022 pacientes.  Identificaram efeito moderado no controle glicêmico após as intervenções

baseadas em m-Health mensurado pela diferença de HbA1c. 

Cui et al., (2016) não encontraram efeito do m-Health na pressão arterial, lipídios ou

peso corporal. Afirmam que os estudos analisados apresentavam qualidade metodológica e
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baixo risco de viés. Sugerem mais estudo para avaliação do impacto dos aplicativos m-Health

para cuidados com diabetes e autogestão do diabetes. 

Diante disso, conhecer do efeito de uma tecnologia  m-Health para o autocuidado de

pessoa com diabetes pode trazer inúmeros benefícios ao manejo do diabetes tanto à pessoa

com diabetes, ao serviço e profissionais de saúde, visto que, o estudo comparativo mostrará

pontos do uso da tecnologia e se for relevante, a educação para o autocuidado promovido pelo

enfermeiro ganhará extensão além do consultório de Enfermagem pelos  smartphones serem

populares, simples, usáveis e acessíveis. Os usuários têm na mão, podendo manuseá-lo quan-

do desejarem ou precisarem e podem ser fortes aliado à promoção de autocuidado e/ou desen-

volvimento de novos comportamentos.

Assim,  as  tecnologias  em  saúde  se  complementam  através  do  conhecimento  e

habilidades  organizadas  sejam  através  de  dispositivos,  medicamentos,  procedimentos,

sistemas  que  favorecem  a  construção  e  reconstrução  do  conhecimento  do  profissional  e

usuário e construção e reconstrução de novas tecnologias e assim, melhorando problemas de

saúde e aumentando qualidade do serviço e de vida.

3.3 Atuação do Enfermeiro no Autocuidado da Pessoa com Diabetes 

A consulta de Enfermagem para o acompanhamento da pessoa com diagnóstico de
DM pode ser realizada por meio da aplicação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) e possui seis etapas  interrelacionadas entre si,  objetivando a
educação em saúde para o autocuidado  (BRASIL, 2013, p.34).

O enfermeiro  participa  ativamente  no  processo  de  cuidar  da  pessoa  com diabetes

através  da  consulta  de  Enfermagem,  aplicando  a  Sistematização  da  Assistência  de

Enfermagem (SAE) como resume o caderno 36 do Ministério da Saúde citado acima.  O

enfermeiro  é  integrante  da  equipe  multiprofissional,  e  junto  com  o  médico,  são  os

profissionais que têm mais contato com a pessoa com diabetes na Atenção Básica de Saúde

(BRASIL, 2013; 2014). 

Desta forma, o profissional enfermeiro assume crucial importância na atenção à saúde

da pessoa com diabetes ensinando-as o autocuidado. Para isso, na consulta de Enfermagem

usa instrumentos tecnológicos como auxílio para atingir seus objetivos. A principal tecnologia

é a SAE, aliado a protocolos, instrumentos de medidas, dispositivos, saúde eletrônica citada

no capítulo anterior.
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A consulta de Enfermagem é atividade privativa do enfermeiro, regulamentada pela

Lei do Exercício Profissional nº. 7.498 de 25 de junho de 1986 (COFEN, 1986) e de acordo

com a Resolução no. 358 de 15 de outubro de 2009 (COFEN, 2009) a SAE é organizada em

cinco etapas: coleta de dados de Enfermagem, diagnóstico de Enfermagem, planejamento de

Enfermagem, implementação e avaliação de Enfermagem. 

A SAE é parte integrante do Processo de Enfermagem que deve estar baseado num

suporte teórico (as teorias de Enfermagem) que orientam a coleta de dados, o diagnóstico de

Enfermagem,  a  intervenções  de  Enfermagem  para  que  o  Processo  de  Enfermagem  se

complete (COFEN, 2009). Pode-se inferir que a SAE é a principal tecnologia de Enfermagem,

pois é um sistema de assistência de Enfermagem dotado de métodos, princípios científicos

norteados por uma teoria de Enfermagem.  No local que irá acontecer este estudo, a consulta

de Enfermagem é baseada na Teoria de Enfermagem de Dorothea Orem (OREM, 1980).

Orem  formulou  a  Teoria  Geral  de  Enfermagem,  constituída  por  três  constructos

teóricos relacionados: Teoria do Autocuidado, Teoria do Déficit de Autotocuidado e Teoria do

Sistema de Enfermagem. A Teoria do Autocuidado descreve e explica a prática de cuidados

executados pela pessoa para manter a saúde e o bem-estar, engloba o autocuidado, a atividade

de autocuidado e a exigência terapêutica de autocuidado. O Autocuidado está vinculado a três

categorias  de  requisitos:  universal,  desenvolvimento,  desvio  de  saúde  (BRAGA;  SILVA,

2011). 

Dorothea Orem define que  autocuidado consiste na prática de atividades realizadas

pelos próprios pacientes, no qual estes devem assumir responsabilidades das suas próprias

ações visando alcançar melhorias na qualidade de vida, na saúde e bem-estar (OREM, 1980).

A Teoria do Déficit de Autocuidado explica as razões pelas quais a Enfermagem pode

ajudar as pessoas. A Enfermagem passa a ser uma exigência (uma ajuda) quando a pessoa se

acha incapacitado ou limitado para prover o autocuidado continuo e eficaz e a Enfermagem

passa: a agir e fazer para o outro, guiar o outro, apoiar o outro psicológica e fisicamente,

proporcionar  ambiente  e  desenvolvimento, ensinar  o  outro.  A  Teoria  do  Sistema  de

Enfermagem descreve e explica como as pessoas são ajudadas por meio da Enfermagem.

Define as necessidades de autocuidado em relação à capacidade da pessoa para o autocuidado,

em que, na ocorrência de déficit de autocuidado, a Enfermagem pode e deve agir, interferir

(OREM, 1980). 
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Classificada  em  três  situações: totalmente,  parcialmente  compensatório,  sistema

educativo  de  apoio.  No  sistema  totalmente  compensatório,  o  enfermeiro  assume  o

autocuidado  pela  incapacidade  da  pessoa  em  realizar  de  autocuidado.  No  sistema

parcialmente compensatório, o enfermeiro e a pessoa assumem a realização do autocuidado.

No  sistema  educativo  de  apoio,  o  enfermeiro  orienta  e  monitora,  atua  como  facilitador,

educador  do  processo,  pois  a  pessoa  pode,  deve  e  assumir  as  atividades  de  autocuidado

(BRAGA; SILVA, 2011).

Nesse sentido, na consulta de Enfermagem à pessoa com diabetes, baseado na teoria

de Orem, o enfermeiro coleta dados através de anamnese e exame físico (requisitos: universal,

desenvolvimento, desvios de saúde), identifica os problemas reais e riscos em desenvolver

pelo diagnóstico de Enfermagem, realiza o planejamento de Enfermagem, identificando as

necessidades  para  ajudar  a  pessoa  com  diabetes  (Teoria  do  Déficit  de  Autocuidado)  e

implementa as prescrições de Enfermagem levando em consideração a Teoria do Sistema de

Enfermagem,  avalia  o  processo,  replaneja  as  ações  de  Enfermagem  de  acordo  com  os

resultados alcançados.

Consoante Brasil (2013), um dos principais objetivos da consulta de Enfermagem na

atenção à saúde à pessoa com diabetes é a educação em saúde para o autocuidado, a educação

em saúde  se  tornou  estratégia  crucial  para  assegurar  o  autocuidado  e  controle  glicêmico

(SBD, 2016). 

Visto que a pessoa com diabetes necessita de cuidados contínuos e para o resto da

vida, consequentemente precisa desenvolver habilidades de independência para se autocuidar

e manter bom controle da doença, entre elas: comer saudavelmente, praticar atividade física,

vigiar  as  taxas,  adaptar-se  saudavelmente,  reduzir  riscos,  tomar  os  medicamentos  (ADA,

2017). 

A Educação em Saúde em diabetes é reconhecida pela SBD (2016) como a principal

ferramenta  para  assegurar  o  autocuidado  e  consequentemente  o  estímulo  do  autocontrole

glicêmico à pessoa com diabetes.  Silva et al., (2009) entendem que Educação em Saúde é

capacitar às pessoas para escolhas de vida mais saudáveis, baseada no processo de ensino

aprendizagem e na inter-relação do conhecimento científico e popular.

A capacitação pelo ensino aprendizagem consiste num processo de desenvolvimento

de  habilidades  da  pessoa  com  diabetes,  orientado  do  profissional  de  saúde  que  utiliza

ferramentas necessárias para atingir objetivos em cada fase do tratamento (ADA, 2017; SBD,
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2016).  Desta forma, a educação em saúde serve como suporte de autogestão à pessoa com

diabetes  se  tornando  estratégia  eficaz  para  prevenir  complicações  agudas  e  crônicas  e

proporcionar qualidade de vida. 

De acordo com a SBD (2016)  educação em diabetes eficaz consiste quando resulta em

mudança de comportamento e/ou aquisição de novo comportamento da pessoa com diabetes.

Nos casos em que essa mudança não acontece, pode-se inferir que houve somente transmissão

de informação.  

A educação em diabetes, segundo a SBD (2016), tem a finalidade de:

 Reduzir as barreiras entre as pessoas com diabetes, seus famili-
ares, as comunidades e os profissionais da saúde; 

 Promover a autonomia das pessoas com diabetes quanto aos
seus hábitos no trato com a doença;

 Melhorar os resultados clínicos;
 Prevenir  ou retardar  o  aparecimento  do diabetes  ou de suas

complicações agudas e crônicas.
 Proporcionar qualidade de vida.

Assim,  a  educação  em  diabetes  estimula  adoção  de  comportamentos  saudáveis

necessários para qualquer pessoa com diabetes desenvolver a saber: comer saudavelmente,

praticar atividade física, vigiar as taxas, adaptar-se saudavelmente, reduzir riscos, tomar os

medicamentos (ADA, 2017). 

O educador é responsável por identificar a motivação do indivíduo para mudança de

comportamento e, dessa forma, ajuda a pessoa com diabetes a estabelecer metas alcançáveis

conforme seu estágio de mudança de comportamento. Atingir a finalidade da educação em

diabetes  é  desafiador,  por  inúmeros  fatores:  dificuldade  de  aceitação do diagnóstico  pela

pessoa  com  diabetes,  equipes  multidisciplinares  reduzidas,  baixo  investimento  na  área

educacional, entre outros (SBD, 2016).

Desta forma, o enfermeiro, no processo ensino aprendizagem da pessoa com diabetes

ajuda no desenvolvimento de habilidades e mudança de comportamento para o autocuidado. É

um dos  profissionais  que tem mais  contato  com a  pessoa  com diabetes  (BRASIL,  2013;

2014),  atua  diretamente  nas  três  modalidades  que  a  SBD  (2017)  aponta  o  sucesso  do

tratamento  da  pessoa  com  diabetes:  estratégias  educacionais,  de  automonitorização  e

farmacológica.

 Assim,  especialmente  nas  estratégias  educacionais,  o  enfermeiro  estimula  o

autocuidado e adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico através da educação
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em saúde para o autocuidado utilizando a SAE como instrumentos do processo de cuidar em

Enfermagem. 

Para melhorar a qualidade da assistência de Enfermagem, o enfermeiro pode utilizar

tecnologias  como instrumentos  de  medida  como questionário  de  conhecimento,  atitude  e

autocuidado da pessoa com diabetes para mensurar indicadores e direcionar sua prática de

forma assertiva e m-Health como extensão dos seus cuidados do consultório de Enfermagem

para  a  residência  da  pessoa,  aumentando  as  chances  de  promover  maior  adesão  a

comportamentos saudáveis da pessoa com diabetes de forma mais rápida.

O uso de instrumentos ou questionários de avaliação é um importante recurso para

identificar as necessidades da pessoa com diabetes e mensurar o efeito do processo educativo

de  conhecimento  e  atitude  para  o  autocuidado.  A pessoa  com  diabetes  deve  incorporar

conhecimento dos aspectos gerais da doença nas áreas de fisiologia básica, incluindo a ação

da insulina, hipoglicemia, grupos de alimentos e suas substituições, gerenciamento de DM na

intercorrência de alguma outra doença, princípios gerais de autocuidado, por exemplo. E o

enfermeiro pode avaliar o conhecimento através do questionário  Diabetes Knowledge Scale

(DNK-A) (TORRES; HORTALE; SCHALL, 2005).

Na consulta de Enfermagem, o processo acima citado faz parte da SAE, porém nem

sempre o processo educativo é eficaz pela atitude comportamental da pessoa com diabetes

frente às mudanças. Atitude consiste na predisposição para a adoção de ações de autocuidado

(RODRIGUES et al., 2009).  

Mensurar  as  atitudes  da  pessoa  com  diabetes  pelo  questionário  Diabetes  Attitude

Questionnaire  (ATT-19),  por  exemplo,  permite  ao  enfermeiro  identificar   estratégias  de

aprendizagem social  e  comportamental  e  melhorar  o  autogerenciamento  de  cuidados,  tais

como a dieta e a atividade física (TORRES; HORTALE; SCHALL, 2005).

Peréz  et  al.,  (2007)  discorrem  que  a  dificuldades  das  pessoas  com  diabetes  para

controle da doença se torna maior por que vivencia sentimento e comportamentos de não

aceitação  de  sua  condição  crônica  de  saúde.  Assim,  têm  dificuldades  de  adotar  hábitos

saudáveis e evitar complicações da enfermidade.

Nesse pensamento,  Pérez et  al.,  (2007) identificaram as  dificuldades dos  pacientes

diabéticos para controle da doença: sentimentos e comportamentos, no Centro Educativo de

Enfermagem para Adultos e Idosos – CEEAI- Ribeirão Preto SP, em 2003. Estudaram 24

pessoas com diabetes tipo 2, na faixa etária de 25 a 79 anos, a maioria feminino. Agrupou as
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respostas  em  alimentação,  atividade  física  e  medicação.  As  dificuldades  relatadas  pelos

pacientes foram inúmeras: “rejeição e negação da condição de doente, sofrimento e revolta

devido às restrições impostas pela alimentação, atividade física e medicamento”  (PÉRES et

al., 2007, p.01)

O  conhecimento  e  atitude  da  pessoa  com  diabetes  demostraram  correlação

significativa num estudo realizado por Sousa,  Zauszniewski  (2005  apud Rodrigues  et  al.,

2009).  Portanto,  o  estudo  sugere  que  o  aumento  do  conhecimento  está  associado  à

predisposição para assumir o autocuidado.

O autocuidado consiste na prática de atividades realizadas pela própria pessoa, que

deve  assumir  responsabilidades  das  suas  próprias  ações  visando  alcançar  melhorias  na

qualidade de vida, na saúde e bem-estar (OREM, 1980).  

O  enfermeiro  pode  avaliar  se  a  pessoa  com  diabetes  está  evoluindo  em  seu

autocuidado aplicando o  instrumento “Questionário  de Atividades  de  Autocuidado com o

Diabetes”,  que  foi  desenvolvido  para  avaliar,  de  maneira  sistematizada,  a  aderência  às

atividades de autocuidado no paciente diabético. Além de ser útil para guiar o tratamento

clínico e no seguimento dos pacientes (MICHELS et al., 2010). 

O Questionário  de  Atividades  de  Autocuidado com o Diabetes avalia  temas  sobre

alimentação,  atividade  física,  monitorização  da  glicemia,  cuidado  com  os  pés  e  uso  da

medicação  e  tabagismo.  De  certa  forma,  o  uso  desse  instrumento  faz  o  fechamento  do

processo de educação em saúde em diabetes, se a facilitação do conhecimento sobre diabetes

e  promoção  de  autocuidado  (DNK-A)  e  as  estratégias  de  aprendizagem  social  e

comportamental para melhorar o autogerenciamento de cuidados (ATT-19) foram eficazes.

Saleh et al., (2014) investigaram a associação entre não adesão às práticas de auto-

cuidado, medicação e qualidade de vida relacionada à saúde entre pacientes diabéticos de tipo

2, no Instituto de Ciências da Saúde do Bangladesh com os domínios: mobilidade, autocuida-

do, atividades usuais, dor / desconforto e ansiedade / depressão. As pessoas com diabetes tipo

2 em Bangladesh se mostraram com práticas  de não adesão ao autocuidado em diabetes.

92,2% das pessoas apresentavam idade média de 54 anos, 50% feminino e 41% cursaram o

ensino médio e 50,8% com escolaridade abaixo do ensino médio. 

A  taxa  de  não  adesão  foi  encontada  no  estudo  de  Saleh  et  al.,  (2014)  em  :

monitoramento de glicemia, (37%), dieta (44,8%), cuidados com os pés (43,2%), exercício

(33,2%) e tabagismo (37,2%).  Cerca de 50,4% dos pacientes apresentavam problemas de
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mobilidade,  28,2%  no  autocuidado,  47,6%  nas  atividades  habituais,  72,8%  na  dor  /

desconforto  e  73,6% na  ansiedade  /  depressão.  A autogestão  assume  papel  essencial  no

cuidado  diário  do  diabetes  tipo2,  nesse  sentido,  o  enfermeiro  pode  estimular,  além  do

consultório de Enfermagem, a autogestão através de tecnologia móvel, por telefone.

 Nesse pensamento, Holmen et al., (2014) testaram um sistema de autogerenciamento

baseado em telefone móvel, em estudo prospectivo randomizado controlado. Participaram 151

pessoas com diabetes tipo 2, nível de HbA1c ≥7,1% (≥54,1 mmol / mol) e idade ≥18 anos.

Dividos  em  três  grupos:  02  de  intervençao  e  01  de  controle.  Os  grupos  de  intervenção

receberam o  sistema de  autogestão  baseado no telemóvel  Few Touch Application  (FTA).

Somente um destes recebeu a mais aconselhamento de saúde baseado na teoria da mudança de

comportamento por uma enfermeira por 04 meses. 

Todos  os  grupos  receberam cuidados  habituais  por  parte  do  clínico  geral.  O FTA

mensurou glicemia com transferência automática de dados sem fio, manual de dieta, registro

de atividade física e gerenciamento de metas pessoais, todos gravados e operados usando um

aplicativo  diário  diabetes  no  telefone  celular.  Os  autores  observaram  o  nível  de  HbA1c

diminuiu em todos os grupos depois de um ano, porém sem diferenças significativas entre

eles. Aqueles com idade ≥ 63 anos usaram o app mais do que os seus homólogos mais jovens

fizeram (OR 2,7, IC 95% 1,02-7,12, P = 0,045) (HOLMEN et al., 2014).

Vasconcelos (2015) em ECR, avaliou o efeito de um programa de intervenção com

orientações sobre a doença via chamadas telefônicas realizadas por enfermeiros no controle

clínico e laboratorial de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, no Ceará. Mostrou

que  a  intervenção  por  telefone,  em  que  as  orientações  por  enfermeiras  eram  através  de

ligações além das consultas de rotina pode contribuir para conhecimento e melhor controle da

doença de pessoas com DM2.

O gerenciamento por tefonia, por ligações telefonicas no estudo de Vasconcelos (2015)

ou  por  m-Health,  descrito  por  Holmen  et  al.,  (2014) podem ser  aliados  no  processo  de

educação para o autocuidado facilitado por enfermeiro.

Além  da  avaliação  do  processo  educacional  para  o  autocuidado,  a  avaliação  de

indicadores clínicos e laboratoriais como o índice de massa corporal (IMC), circunferência

abdominal  (CA),  relação  cintura  quadril  (RCQ),  pressão  artéria  sistêmica,  hemoglobina

glicosilada (HbA1c), colesterol total (CT), low density lipo proteins (LDL), higth density lipo

proteins (HDL) e  triglicerídeos,  se  tornam indicadores  objetivos  da avaliação do controle
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metabólico e glicêmico e corroboram se o processo  terapêutico medicamentoso e de adoção

de comportamentos saudáveis estão sendo eficazes (SBD, 2016).

Desse  modo,  atuação  do  enfermeiro  no  autocuidado  da  pessoa  com  diabetes  se

permeia  de  utilização  de  seu  instrumento  tecnológico  principal,  a  SAE,  condutas  com

evidências científicas no tratamento do diabetes e instrumentos que permitem identificar e

medir o grau de influência do conhecimento, atitudes e atividades de autocuidado da pessoa

com diabetes para o bom resultado de sua terapêutica, controle da doença e prevenção de

complicações. 

A educação para o autocuidado pode ser estendida do consultório de Enfermagem para

a residência da pessoa com diabetes por meio da tecnologia m-Health com uso de um App por

exemplo. É importante saber qual o efeito do uso do m-Health para o autocuidado de pessoas

com  diabetes.  As  respostas  desse  questionamento  esse  estudo  irá  buscar  por  meio  da

metodologia a seguir no próximo capítulo.
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3 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de Estudo 

Trata-se  de  estudo  quase-experimental,  prospectivo,  comparativo,  do  tipo  antes  e

depois.  O estudo quase-experimental envolve intervenção, sem randomização, apresentação

da  variável  independente  aos  participantes  e  observação  da  variável  dependente  em dois

momentos, antes e depois da intervenção (POLIT; BECK, 2011). 

A intervenção  aconteceu  com aplicação  da  Consulta  de  Enfermagem em Policiais

Militares  com Diabetes tipo 2,  com finalidade de avaliar  efeito  da Variável  Independente

(Consulta  de  Enfermagem)  com e  sem uma  tecnologia  m-Health para  o  autocuidado  de

pessoas  com  diabetes,  na  Variável  Dependente  (Conhecimento,  Atitude  e  Atividades  de

autocuidado da pessoa com diabetes) antes e após a intervenção, de acordo com os conceitos

de Polit e Beck (2011) para estudos quase experimental, comparativo. 

Para isso, os policiais militares com Diabetes tipo 2 foram divididos em dois grupos

para a intervenção Consulta de Enfermagem. O Grupo 1 não usou a tecnologia m-Health para

o  autocuidado  de  pessoas  com  diabetes  e  o  Grupo  2  usou tecnologia  m-Health para  o

autocuidado de pessoas com diabetes.

Este estudo iniciou com objetivo de ser do tipo Ensaio Clínico Randomizado (ECR),

experimental e controlado , o qual consiste num estudo experimental, com seres humanos com

objetivo de conhecer o efeito de intervenção de saúde (SOUZA, 2009). Porém, nos resultados

deste estudo, em virtude do tamanho da amostra final, não foram possíveis aplicar alguns

testes estatísticos para observar a acurácia das intervenções clínicas e determinação da relação

de causa e efeito conforme preconizam Polit e Beck (2011) nos estudos randomizados.

 Diante  disso,  optou-se  por  transformar  o  conceito  metodológico  de  estudo

randomizado em estudo quase experimental e comparativo.



42

4.2 A Escolha da Tecnologia m-Health do Estudo

Para iniciar  este estudo foi  realizado o  benchmarking (processo de comparação de

produtos)  de tecnologia  m-Health por meios da loja  online da Google (play store) sobre os

app’s  para  diabetes  em português  e  gratuito.  Comparado  app’s de  acordo com os  temas,

preconizados pela SBD 2016, que estimulasse comportamentos para o autocuidado da pessoa

com diabetes sobre alimentação, atividade física, monitorização de glicemia, cuidado com os

pés, medicação.

O uso do  app  neste estudo é significante, visto que, 77,9% dos brasileiros possuem

celular  (IBGE, 2014). Entende-se que levam consigo e podem acessar de qualquer lugar e

quando desejarem, podendo estimular o autocuidado da pessoa com diabetes. O app  em na

língua portuguesa e gratuito facilitará a usabilidade e diminuirá o viés da pesquisa.

O benchmarking somente na loja online Google, se deu pelo fato de o Android ser um

sistema  operacional  móvel  da  Google  que  se  tornou  líder  mundial  nesse  segmento

(GARTNER, 2016; LECHETA, 2016). Dados apontam que o sistema operacional  Android

corresponde a 91,8% do mercado brasileiro, Windows Phone possui 5,1% e o iOS com 2,8%

de participação (KANTAR WORLD PANEL, 2016). Além do mais, 86,2 % de celulares no

mundo usam o sistema Android (GARTNER, 2016). 

4.2.1 Definição do App e suas funcionalidades

No período de 20 de agosto a 10 de setembro de 2017, realizado a busca de aplicações

gratuitas  em  língua  portuguesa,  disponíveis  na  loja  online Google  play  para  gestão  de

diabetes.  Usado  palavra-chave  “app diabetes”.  Encontrado  251 app com  mais  variadas

funções de gerenciamento do diabetes, a maioria atendendo a função alimentar e gratuitos.

Todavia, os que apresentavam as melhores funções de gerenciamento do diabetes, parte era

gratuita e parte pago. O idioma predominante encontrado foi o inglês. 

Nesse  sentido,  para  o  benchmarking,  adotou-se  os  critérios  contidos  no  app

relacionado ao autocuidado preconizados pela SBD 2016 sobre alimentação, atividade física,

monitorização  de  glicemia,  cuidado  com  os  pés,  medicação.  Realizado  um  quadro

comparativo  e,  ao  final  selecionado  quatro  app’s  conforme o  quadro  a  seguir.  Analisado

detalhadamente e escolhido um para este estudo.
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Quadro  1: Benchmarking das  funcionalidades  dos  app em  Português  da  Google  Play.

Amapá, Macapá, Brasil, 2018.

        Fonte: Elaborado pela autora.

Nenhum  dos  app’s do  quadro  acima  completam  os  requisitos  para  estímulo  de

autocuidado para a pessoa com diabetes de acordo com SBD 2016. O que mais se aproximou

BENCHMARKING DAS FUNCIONALIDADES DOS APP EM PORTUGUES E GRATUITO DA GOOGLE PLAY 

NOME DO APP

FUNCIONALIDADES MYSGR
GLIC

ONLINE
DIABETES: M

DIABETES- DIÁRIO
GLUCOSE

REGISTRO DE PESO E
ALTURA

SIM SIM SIM SIM

REGISTRO DE IDADE E
SEXO

SIM SIM SIM SIM

REGISTRO DE GLICEMIA SIM SIM SIM SIM

META GLICÊMICA SIM SIM SIM NÃO

REGISTRO DE
MEDICAMENTOS

UTILIZADOS
SIM SIM SIM NÃO

REGISTRO DE ATIVIDADE
FÍSICA

NÃO SIM SIM NÃO

ORIENTAÇÃO DE
ATIVIDADE FÍSICA

NÃO NÃO NÃO NÃO

REGISTRO ALIMENTAR
SIM, MAS

PAGO
SIM SIM NÃO

ORIENTAÇÃO ALIMENTAR NÃO NÃO NÃO NÃO

REGISTRO DE PRESSÃO
ARTERIAL

SIM SIM SIM NÃO

REGISTRO DE OUTRAS
DOENÇAS

SIM NÃO NÃO NÃO

REGISTRO DE EXAMES NÃO NÃO SIM NÃO

GERAÇÃO DE RELATÓRIO
DE GLICEMIA MÉDIA

SEMANAL
SIM NÃO SIM NÃO

GERAÇÃO DE RELATÓRIO
DE PERFIL GLICÊMICO

SIM NÃO SIM NÃO

GERAÇÃO DE RELATÓRIO
DE VARIAÇÃO GLICÊMICA

SIM NÃO SIM NÃO

HEMOGLOBINA GLICADA
ESTIMADA

SIM NÃO SIM NÃO

ENVIO DO RELATÓRIO
PARA PROFISSIONAL DE

SAÚDE

SIM, PORÉM
SO NA

ALEMANHA E
PAGO

SIM, MAS PAGO SIM SIM

OBSERVAÇÃO

uso grátis apenas por
um  período  para
profissionais  e
paciente
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dos  requisitos,  foi  o  app DIABETES:M, principalmente  por  conter  a  tríade  de  cuidados

essenciais de autocuidado do diabetes: atividade física, alimentação e medicação preconizado

pela SBD (2016), além do que emite relatório de forma gratuita, entre outras funções descritas

a seguir.

O app Diabetes: M descreve que foi projetado para smartphones e tablets, disponível

também para  plataforma  Android. Apresenta  a  finalidade  ajudar  a  pessoa  com diabetes  a

gerenciar melhor e manter sob controle o diabetes. Fornece relatórios detalhados, gráficos,

estatísticas que podem ser enviados para profissionais de saúde por e-mail, pode importados

dados dos glicosímetros e bomba de insulina (GOOGLE PLAY, 2017).

O app Diabetes: M oferece opções para registro de peso e altura, idade e sexo, registro

de glicemia, registro de medicamentos utilizados, registro de atividade física, alimentar, de

pressão arterial, registro de exames, geração de relatório de perfil glicêmico, estimativa de

hemoglobina glicada, envio do relatório para profissional de saúde e sistema de lembretes.

Disponibiliza  também ferramentas  para  calcular  bólus  de  insulina  normais  e  prolongados

usando calculadora de bólus de acordo com sua glicemia capilar, além de indicar e monitorar

o local de aferição de glicemia capilar e aplicação de insulina (GOOGLE PLAY, 2017).

Figura 2: Funcionalidades do app Diabetes: M. Amapá, Macapá, Brasil, 2018.

Fonte: site https://www.diabetes-m.com .

4.3 Local e Período do Estudo

O estudo propôs avaliar  o efeito  da Consulta  de Enfermagem com e sem de uma

tecnologia m-Health para o autocuidado de pessoas com diabetes.  Ocorreu na Policlínica da

https://www.diabetes-m.com/
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Polícia Militar do Estado do Amapá (PMAP) que está subordinada ao Comandante Geral da

PMAP. O estudo se deu com Policiais Militares (PM) com diabetes tipo 2 no período de

março a julho de 2018.  

Não há dados precisos, porém estima-se que a Policlínica atenda 80 militares com

diabetes  tipo  2.  A Policlínica  oferece  serviços  de  Enfermagem,  médico,  fisioterápico  e

psicológico para todo o efetivo existente na PMAP que consiste em 3.174 PM’s e mais seus

dependentes. Não há um programa específico voltado para a pessoa com diabetes na PMAP.

As pessoas  com diabetes  são  atendidas  em meio  ao  público  geral.  Todavia,  iniciaram-se

consultas de  Enfermagem voltadas específica a esse público específico há menos de 1 ano.

Porém, em vários momentos as consultas de Enfermagem são suspensas pela necessidade dos

dois  Oficiais  Enfermeiros  da  Instituição  assumirem  outros  serviços  na  Corporação.   As

consultas acontecem num consultório de Enfermagem (sala reservada somente para a consulta

de Enfermagem) (AMAPÁ, 2017).   

Atualmente,  a  Consulta  de  Enfermagem à  pessoa  com  diabetes  na  Policlínica  da

PMAP é baseada na Teoria de Enfermagem de Dorothea Orem e se organiza da seguinte

forma a maioria das vezes:

 Consulta 1: primeira consulta;

 Consulta 2: segunda consulta, após 15 dias a consulta 1

 Consulta 3: terceira consulta, após 15 dias a consulta 2

 Consulta 4: quarta consulta, após 15 dias a consulta 3

 Consulta 5: quinta consulta, após 30 dias a consulta 4

 Consulta 6: sexta consulta, após 30 dias a consulta 5

 Consulta 7: sétima consulta, após 30 dias a consulta 6

 A partir da consulta 7 o intervalo fica de 180 dias de acordo com a necessidade

da pessoa com diabetes. 

4.4 População e Amostra 

A população foi constituída por 80 policiais militares com diabetes tipo 2 da PMAP. 

Para o cálculo da amostra, utilizou-se a seguinte fórmula, segundo  MIOT (2011):

n = (p1.q1+p2.q2).(Zα/2+Zβ)²  =  (0,50.0,50+0,80.0,20).(1,96+0,84)² ≅ 26
(p1-p2)²                                                           (0,50-0,80)²

Onde: n = tamanho da amostra para cada grupo

 p1 = proporção de resultados favoráveis no G2 (p1=0,50)
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 q1 = proporção de resultados desfavoráveis no G2 (q1=0,50)

 p2 = proporção de resultados favoráveis no G1 (p2=0,80) 

q2 = proporção de resultados desfavoráveis no G1 

(q2=0,20) Zα/2 = nível de significância fixado (1,96) 

Zβ = poder do teste fixado (0,84)

Diante  disso,  a  amostra  total  para  cada  grupo foi  calculada  em 26 militares  com

diabetes tipo 2 para cada grupo. Entretanto, tendo em vista as possíveis descontinuidades por

participantes no decorrer do estudo, ampliou-se para 29 participantes nos grupos (acréscimo

de 10%), totalizando 58. 

O recrutamento da amostra ocorreu num período de 30 dias (15 de fevereiro de 2018 a

15 de março de 2018).  O recrutamento ocorreu na Policlínica da PMAP com abordagem

direta com as pessoas com diabetes que procuram atendimento médico e através de ligações

telefônicas para as pessoas com diabetes do banco de dados da policlínica convidando-os para

participarem voluntariamente da pesquisa. 

Foram recrutados  40  participantes  (69% da  amostra  prevista).  Não  se  alcançou  a

amostra total prevista, por números de telefones desatualizados e a procura de pessoas com

diabetes para atendimento médico no período do recrutamento estar baixa. Os 40 participantes

passaram pela primeira etapa - todos os encontros presenciais, e foram incluídos na amostra

do estudo 21 participantes, sendo divididos em dois grupos, o Grupo 1(Sem uso de app) com

10 participantes e Grupo 2 (Com uso de app) com 11 participantes. Os motivos pelos quais os

19 participantes não foram incluídos estão apresentados na tabela a seguir:

Tabela 1: Distribuição dos motivos para não inclusão dos 19 participantes no estudo. Amapá,

Macapá, Brasil, 2018.

MOTIVO PARA NÃO INCLUSÃO DA AMOSTRA N
Apresentar Hemoglobina glicosilada <7% 4
Não possuir smartphone compatível para uso do aplicativo Diabetes: M, 1
Estar com idade menor que 35 anos e maior que 60 anos. 3
Estar inativo para o Serviço Militar 2
Apresentar complicações relacionado ao diabetes 2
Não ter disponibilidade para seguir as consultas de Enfermagem por morar

em outro município

2

Já ter frequentado Grupo de Educação em Diabetes 1
Já ter passado por Consulta de Enfermagem na Policlínica da PMAP 4

TOTAL 19

 Fonte: Elaborado pela autora.
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Na  primeira  etapa  presencial,  os  participantes  trouxeram  exame  laboratorial  de

hemoglobina glicosilada, solicitado no contato do convite para pesquisa (pessoalmente ou por

telefone). Foram excluídos:  04 participantes por apresentar hemoglobina glicosilada <7%; 01

participante por não possuir  smartphone compatível para uso do aplicativo Diabetes: M; 03

participantes  por  estarem com  idade menor que 35 anos ou maior  que  60 anos;  02 por

estarem inativos para o Serviço Militar; 02 por apresentarem complicações relacionadas ao

diabetes; 02 por não possuírem disponibilidade para seguir as consultas de Enfermagem no

tempo previsto por morar em outro município; 01 por  ter frequentado o Grupo de Educação

em Diabetes e; 04 por terem passado por consulta de Enfermagem na Policlínica da PMAP.

Os  participantes  que  foram  excluídos  do  estudo  foram  atendidos  e  incluídos

igualmente na consulta de Enfermagem da Policlínica.  A figura 3, a seguir retrata o esquema

de constituição da amostra dos participantes do estudo.

Amostra calculada
52 participantes

26 Grupo 1 (Sem uso de App)               26 Grupo 2 (Com uso de App)

Acréscimo de 10% decorrente
 das possíveis perdas

58 participantes previstos
29 Grupo 1 (G1)                                      29  Grupo 2 (G2)30 dias de recrutamento

40 participantes
(68% da amostra prevista)
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Figura 3: Diagrama da representação da constituição da amostra. Macapá, Macapá,    
                           Brasil, 2018.           
            Fonte: Elaborado pela autora.

1ª Etapa: 
19 participantes excluídos

21 participantes

Divisão dos Grupos
11 participantes

Grupo ( G2 -Com uso de App)               

Período de Intervenção
06  consultas de Enfermagem em 120 dias

09 participantes
1 perda

Amostra final 14 participantes



49

4.4.1 Critérios de Elegibilidade para o Estudo 

Ter o diagnóstico médico de diabetes Mellitus há mais de um ano, estar no serviço

ativo da PMAP, estar com hemoglobina glicosilada >7%, possuir smartphone compatível para

uso do app Diabetes: M, estar na faixa etária de idade entre 35 a 50 anos.

4.4.2 Critérios de Exclusão

Estar  em  processo  de  reforma  (aposentadoria)  para  inatividade  do  serviço  por

problemas de saúde (neste grupo inclui, pela legislação militar, pessoas com diabetes com

cegueira,  insuficiência  renal  crônica,  com  perca  de  membros,  entre  outros),  autorrelatar

presença  de  complicações  do  diabetes  como  cegueira,  complicação  renal,  amputação  de

membros,  problemas  cardiovasculares,  já  ter  passado  em  consulta  de  Enfermagem  na

policlínica da PMAP, está participando de outro estudo com finalidade semelhante.

4.4.3 Recrutamento da Amostra

Para  recrutamento  da  amostra,  foi  solicitado  ao  Comandante  Geral  da  PMAP

autorização do estudo na Policlínica da PMAP juntos aos militares com diabetes do tipo2,

conforme anexo C, posteriormente, o estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética

em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

Após os trâmites necessários à pesquisa com seres humanos, a amostra do estudo foi

recrutada por 30 dias (de 15 de fevereiro a 15 de março de 2018). O recrutamento ocorreu na

Policlínica da PMAP, por meio de uma abordagem direta com as pessoas com diabetes que

procuram atendimento médico na Policlínica da PMAP e através de ligações telefônicas para

as  pessoas  com  diabetes  do  banco  de  dados  da  Policlínica,  atingindo  a  amostra  de  40

pacientes para participarem voluntariamente da pesquisa (68% da amostra prevista). Durante

esse  primeiro  contato,  era  agendado  a  primeira  consulta  de  Enfermagem (primeira  etapa

presencial)  e  solicitado  para  trazerem  consigo  o  resultado  do  exame  de  Hemoglobina

glicosilada dos últimos 15 dias.

Na  primeira  etapa  presencial,  antes  de  iniciar  a  consulta  foi  preenchido  pela

pesquisadora, um formulário  Socioeconômico, Clínico e Laboratorial  (Apêndice A), criado

para esse estudo. Desta forma, para preencher os requisitos do estudo, os participantes tinham

obrigatoriamente  que  apresentar:  hemoglobina  glicosilada  <7%;  possuir  smartphone

compatível para uso do app Diabetes: M; estar com  idade maior que 35 anos ou menor que
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60  anos;  estar  ativo  para  o  Serviço  Militar;  não  apresentar  complicações  relacionado  ao

diabetes;  não ter   frequentado o Grupo de Educação em Diabetes  e;  não ter  passado por

consulta  de  Enfermagem na  Policlínica  da PMAP.  Os participantes  que não atingiram os

requisitos deste estudo seguiram com atendimento normal de consulta de Enfermagem sem

gerarem estatísticas para este estudo.

Os participantes que preencherem satisfatoriamente os critérios de elegibilidade para o

estudo foram convidados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

da  pesquisa  (APENDICE B),  explicado  como ocorreria  a  pesquisa  e  prosseguido  com a

primeira consulta de Enfermagem (CE).

4.4.4 Constituição dos Grupos da Amostra

A primeira consulta de Enfermagem foi agendada de forma aleatório, de acordo com

dias  e  horários  que  os  participantes  escolhiam.  O  processo  de  Constituição  do  Grupos da

amostra se deu pela ordem da Consulta de Enfermagem, a cada um que atingia o requisito da

pesquisa era incluído um no Grupo 1 e o próximo no Grupo 2 até fechar os 40 participantes.

Desses 40 foram excluídos do estudo 19 participantes (Conforme Tabela 1). Assim, o estudo

obteve a amostra total de 21 participantes, sendo 10 participantes no Grupo 1 (G1-Sem uso de

app) e 11 participantes no Grupo 2 (G2-Com uso de app)               

4.4.5 Intervenção

4.4.5. 1 Intervenção no Grupo 1 (G1-Sem uso de app)  

O G1 recebeu o atendimento de rotina de Enfermagem da Policlínica da PMAP para

pessoas com diabetes: 06 consultas de Enfermagem por aproximadamente de 120 dias, sendo

as primeiras 04 consultas de 08 em 08 dias, a quinta consulta com intervalo de 30 dia após a

quarta  consulta  e  a  sexta  consulta  após  60  dias  da  quinta,  conforme  descrição  a  seguir

contando em dias o número de Consultas de Enfermagem:

 Consulta 1: Dia zero;

 Consulta 2: Dia 8

 Consulta 3: Dia 16

 Consulta 4: Dia 24

 Consulta 5: Dia 54
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 Consulta 6: Dia 124

Os intervalos de consultas de Enfermagem para este estudo foram alterados da rotina

de 15 dias para 08 dias, acima descrito no item local do estudo, pela necessidade de serviço da

Policlínica da PMAP.

 O Processo de Enfermagem ocorreu da seguinte forma.

Consulta 1:  Explicava-se o papel do enfermeiro como facilitador da autogestão do

diabetes  e  traçava-se  um  perfil  de  atitude,  conhecimento,  autocuidado,  anamnese,  dados

clínicos e antropométricos elaborando os diagnósticos de Enfermagem. 

Na  consulta  1  foi  mensurado  o  índice  de  massa  corporal  (IMC);  circunferência

abdominal  (CA);  pressão  arterial  sistêmica  e;  coletado  dados  de  resultado  de  exame  de

hemoglobina glicosilada (HbA1c), glicemia em jejum, colesterol total (CT) e triglicerídeos.

Na ocasião foi solicitado ao participante levar resultados dos últimos 15 dias e  aplicado os

questionários de conhecimento (ANEXO A), atitude (ANEXO B) e autocuidado em diabetes

(ANEXO C).

Os diagnósticos de Enfermagem mais encontrados foram:  Adaptação prejudicada e

Enfrentamento ineficaz relacionada mudanças no estado de saúde que requer transformação

no estilo de vida; Conhecimento deficiente relacionado à: doença diabetes, ao autocuidado da

pessoa com diabetes sobre alimentação, controle glicêmico, medicamentoso, atividade física e

cuidado com os pés; Glicemia instável relacionado ao descontrole do diabetes; integridade da

pele prejudicada, entre outros.

Elegia-se na Consulta 1, no máximo 03 diagnósticos de Enfermagem para trabalhar

educação  em diabetes:  em sua  maioria,  Enfrentamento  ineficaz  relacionada  mudanças  no

estado  de  saúde  que  requer  transformação  no  estilo  de  vida,  Conhecimento  deficiente

relacionado  alimentação  adequada,  e  Conhecimento  deficiente  relacionado  ao  controle

glicêmico.

Ainda na Consulta 1 era trabalhado a perspectiva de vida do participante para o futuro

e  suas  escolhas  de  estilo  de  vida  atuais,  e  orientado  sobre  noção  do  prato  saudável:

basicamente  mistura  de  grupos  alimentares  de  fibra,  proteína  e  carboidrato.   Saía  com a

prescrição de Enfermagem de dias e horários para realizar e anotar glicemia capilar 06 vezes

no dia por 03 dias da semana e anotar sua alimentação. Era oferecido um cartão de papel para

que pudesse anotar seus dados glicêmicos e alimentares. Já era agendado a Consulta 2 para os

próximos 8 dias seguintes.
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 Consulta 2: Analisava  junto  com o participante  as  anotações  do Cartão,  o  perfil

glicêmico  e  alimentar.   Nessa  consulta,  era  trabalhado  os  diagnósticos  de  Enfermagem:

Conhecimento  deficiente  relacionado  à:  doença  diabetes,  alimentação,  controle  glicêmico,

Glicemia  instável  relacionado  ao  descontrole  do  diabetes.  As  orientações  se  fechavam

basicamente em fisiologia básica da doença diabetes, importância da alimentação e por que e

importância do controle glicêmico mostrando na prática os resultados que o paciente tinha

anotado em seu cartão. Saía com a prescrição de Enfermagem de dias e horários para realizar

e anotar glicemia capilar 06 vezes no dia por 03 dias da semana e anotar sua alimentação. Já

era agendado a Consulta 3 para os próximos 8 dias seguintes.

Consulta 3: Continuava a analisar junto com o participante as anotações do Cartão, o

perfil  glicêmico  e  alimentar  da  segunda  semana.   Nessa  consulta,  era  trabalhado  os

diagnósticos  de  Enfermagem:  Conhecimento  deficiente  relacionado  à:  atividade  física  e

cuidado com os  pés.  Nas orientações  era  trabalhado a importância  da  atividade física no

controle glicêmico e por que e para que examinar e hidratar os pés, secar entre os dedos todos

os dias, olhar dentro do calçado, calçado adequado e corte das unhas adequado. Saía com a

prescrição de Enfermagem de dias e horários para realizar e anotar glicemia capilar 06 vezes

no dia por 03 dias da semana e anotar sua alimentação. Já era agendado a Consulta 4 para os

próximos 8 dias seguintes.

Consulta 4: Continuava a analisar junto com o participante as anotações do Cartão, o

perfil  glicêmico  e  alimentar  da  semana  anterior.  Preenchia  as  lacunas  das  orientações

anteriores  e  reforçava  as  orientações  necessárias. Já  era  agendado  a  Consulta  5  para  os

próximos 30 dias seguintes.

Consulta 5: Continuava a analisar junto com o participante as anotações do Cartão, o

perfil  glicêmico  e  alimentar  da  semana  anterior.  Preenchia  as  lacunas  das  orientações

anteriores  e  reforçava  as  orientações  necessárias. Já  era  agendado  a  Consulta  6  para  os

próximos 60 dias seguintes.

Consulta  6:  Era  mensurado  novamente  o  índice  de  massa  corporal  (IMC);

circunferência abdominal (CA); pressão arterial sistêmica e; coletado dados de resultado de

exame  de  hemoglobina  glicosilada  (HbA1c),  glicemia  em  jejum,  colesterol  total  (CT)  e

triglicerídeos. Aplicado os questionários de conhecimento (ANEXO A), atitude (ANEXO B)

e autocuidado em diabetes (ANEXO C).  Era analisado junto com o participante as anotações
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do  Cartão,  o  perfil  glicêmico  e  alimentar  prescrito  na  consulta  anterior  e  mostrado  sua

evolução.

4.4.5.2 Intervenção no Grupo 2 (G2- Com uso de App)  

O G2 recebeu o atendimento de rotina de Enfermagem da Policlínica da PMAP para

pessoas  com diabetes  e  usaram o  APP Diabetes:  M.   Foram também atendidos  com 06

consultas de Enfermagem por aproximadamente de 120 dias, sendo as primeiras 04 consultas

de 08 em 08 dias, a quinta consulta com intervalo de 30 dia após a quarta consulta e a sexta

consulta após 60 dias da quinta, conforme descrição a seguir contando em dias o número de

Consultas de Enfermagem:

 Consulta 1: Dia zero;

 Consulta 2: Dia 8

 Consulta 3: Dia 16

 Consulta 4: Dia 24

 Consulta 5: Dia 54

 Consulta 6: Dia 124

Os intervalos de Consultas de Enfermagem para este estudo foram alterados da rotina

de 15 dias para 08 dias, acima descrito no item local do estudo, pela necessidade de serviço da

Policlínica da PMAP.

O Processo de Enfermagem ocorreu da seguinte forma.

Consulta 1:  Explicava-se o papel do enfermeiro como facilitador da autogestão do

diabetes e traçava-se um perfil de atitude (), conhecimento, autocuidado, anamnese, dados

clínicos e antropométricos elaborando os diagnósticos de Enfermagem.  O participante era

ensinado a usar o app Diabetes M, já instalado em smartphone, para anotar os seus dados

glicêmicos e alimentação que ingeria. E, orientado que poderia usar todas as funções do app,

caso desejasse e a trazer o smartphone para todas as consultas de Enfermagem.

Na  consulta  1  foi  mensurado  o  índice  de  massa  corporal  (IMC);  circunferência

abdominal  (CA);  pressão  arterial  sistêmica  e;  coletado  dados  de  resultado  de  exame  de

hemoglobina glicosilada (HbA1c), glicemia em jejum, colesterol total (CT) e triglicerídeos.

Na ocasião foi solicitado ao participante levar resultados dos últimos 15 dias e  aplicado os
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questionários de conhecimento (ANEXO A), atitude (ANEXO B) e autocuidado em diabetes

(ANEXO C).

Os  diagnósticos  de  Enfermagem  mais  encontrados  foram  similares  ao  do  G1:

Adaptação prejudicada e Enfrentamento ineficaz relacionada mudanças no estado de saúde

que requer transformação no estilo de vida;  Conhecimento deficiente relacionado à: doença

diabetes,  ao  autocuidado  da  pessoa  com  diabetes  sobre  alimentação,  controle  glicêmico,

medicamentoso,  atividade  física  e  cuidado  com os  pés;  Glicemia  instável  relacionado  ao

descontrole do diabetes; integridade da pele prejudicada, entre outros.

Elegia-se na Consulta 1, no máximo 03 diagnósticos de Enfermagem para trabalhar

educação em diabetes: em sua maioria,  Enfrentamento ineficaz relacionada à mudanças no

estado  de  saúde  que  requer  transformação  no  estilo  de  vida,  Conhecimento  deficiente

relacionado  alimentação  adequada,  e  Conhecimento  deficiente  relacionado  ao  controle

glicêmico.

Ainda na Consulta 1 era trabalhado a perspectiva de vida do participante para o futuro

e  suas  escolhas  de  estilo  de  vida  atuais,  e  orientado  sobre  noção  do  prato  saudável:

basicamente  mistura  de  grupos  alimentares  de  fibra,  proteína  e  carboidrato.  Saía  com a

prescrição de Enfermagem de dias e horários para realizar e anotar glicemia capilar 06 vezes

no dia  por 03 dias da semana e anotar sua alimentação.  Nesse grupo,  o  participante foi

orientado a usar o app Diabetes M para registrar seus dados glicêmicos e alimentares. Já era

agendado a Consulta 2 para os próximos 8 dias seguintes.

Consulta 2: Analisava junto com o participante as anotações os dados do alimentares

e  glicêmicos  do  app Diabetes  M.  Nessa  consulta,  era  trabalhado  os  diagnósticos  de

Enfermagem: Conhecimento deficiente relacionado à: doença diabetes, alimentação, controle

glicêmico,  Glicemia  instável  relacionado  ao  descontrole  do  diabetes.  As  orientações  se

fechavam basicamente em fisiologia básica da doença diabetes, importância da alimentação e

por  que  e  importância  do  controle  glicêmico  mostrando  na  prática  os  resultados  que  o

paciente  tinha  anotado  em seu  cartão.  Saía  com a  prescrição  de  Enfermagem de  dias  e

horários para realizar e anotar glicemia capilar 06 vezes no dia por 03 dias da semana e anotar

sua alimentação. Já era agendado a Consulta 3 para os próximos 8 dias seguintes.

Consulta  3:  Continuava  a  analisar  junto  com o  participante  as  anotações  do  app

Diabetes  M,  o  perfil  glicêmico  e  alimentar  da  segunda  semana.   Nessa  consulta,  era

trabalhado os diagnósticos de Enfermagem: Conhecimento deficiente relacionado à: atividade
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física e cuidado com os pés. Nas orientações era trabalhado a importância da atividade física

no controle glicêmico e por que e para que examinar e hidratar os pés, secar entre os dedos

todos os dias, olhar dentro do calçado, calçado adequado e corte das unhas adequado. Saía

com a prescrição de Enfermagem de dias e horários para realizar e anotar glicemia capilar 06

vezes no dia por 03 dias da semana e anotar sua alimentação. Já era agendado a Consulta 4

para os próximos 8 dias seguintes.

Consulta 4: Continuava a analisar junto com o paciente as anotações do app Diabetes

M, o perfil glicêmico e alimentar da semana anterior. Preenchia as lacunas das orientações

anteriores  e  reforçava  as  orientações  necessárias. Já  era  agendado  a  Consulta  5  para  os

próximos 30 dias seguintes.

Consulta 5:  Continuava a analisar junto com o paciente as anotações do Cartão, o

perfil  glicêmico  e  alimentar  da  semana  anterior.  Preenchia  as  lacunas  das  orientações

anteriores  e  reforçava  as  orientações  necessárias. Já  era  agendado  a  Consulta  6  para  os

próximos 60 dias seguintes.

Consulta  6:  Era  mensurado  novamente  o  índice  de  massa  corporal  (IMC);

circunferência abdominal (CA); pressão arterial sistêmica e; coletado dados de resultado de

exame  de  hemoglobina  glicosilada  (HbA1c),  glicemia  em  jejum,  colesterol  total  (CT)  e

triglicerídeos. Aplicado os questionários de conhecimento (ANEXO A), atitude (ANEXO B)

e autocuidado em diabetes (ANEXO C).  Era analisado junto com o participante as anotações

do  do  app Diabetes  M,  o  perfil  glicêmico  e  alimentar  prescrito  na  consulta  anterior  e

mostrado sua evolução.

4.4.5 Critério de Descontinuidade do Estudo

O estudo foi  descontinuado para 06 participantes  do Grupo 2 que manifestaram o

desejo de não usar mais o  app  para anotação alegando algumas dificuldades em manusear.

Esses continuaram com atendimento de Enfermagem usando o cartão impresso para anotação

de glicemia capilar e alimentação. Porém, não constam para a estatística desse estudo.  Outra

situação de descontinuidade foi por 01 participante do Grupo 1, por mudar-se para o interior

do Estado do Amapá e ficar impossibilitado de frequentar as Consultas de Enfermagem.

    
PARTICIPANT

ES
21 PM com
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Fonte: Elaborado pela autora.

CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DE AMOSTRA
Na Consulta de Enfermagem (agendada aleatória): 

01 para G1 e Outro para G2 

GRUPO 02  (Com  uso de App)
11 participantes

GRUPO 01 (Sem uso de App)
10 participantes

Consulta 4
Consulta 5
Consulta 6

CONSULTA – ROTINA PMAP

Consulta 1
Consulta 2 
Consulta 3

1 ª ETAPA PRESENCIAL

Consulta de Enfermagem 

ROTINA

Consulta de Enfermagem 

ROTINA

Período de Intervenção

06 Consulta de
Enfermagem em

Aproximadamente 
CONSULTA 1 e 6

1. Dados sociodemográficos, 
     clínicos e laboratoriais 
2. Questionário DNK-A
3. Questionário ATT-19
4. Questionário QAD

CONSULTA 1 e 6
1. Dados sociodemográficos, 
     clínicos e laboratoriais 
2. Questionário DNK-A
3. Questionário ATT-19
4. Questionário QAD

app Diabetes M: Consulta 1até a 6

01 Perda 06 Perda

2 ª ETAPA PRESENCIAL

09 participantes 05 participantes

CONSULTA  6: realizada por enfermeiro
não envolvido na pesquisa

CONSULTA  6: realizada por enfermeiro
não envolvido na pesquisa

14 Participantes finais

Figura 4: Seleção dos grupos. Amapá, Macapá, Brasil, 2018.
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4.5 Instrumento para Coleta de Dados 

Os instrumentos para coleta de dados foram quatro: Formulário para registro de dados

sociodemográfico, clínicos e laboratoriais (APENDICE A), questionário de conhecimento da

diabetes  Diabetes Knowledge Scale (DNK-A)  versão brasileira  por  Torres;  Hortale;  Schall

(2005) (ANEXO  A),  versão  brasileira  do  Attitudes  Questionnaires  (ATT-19),  conforme

Torres;  Hortale;  (Schall  (2005) (ANEXO  B)  e Questionário de atividades  de autocuidado

(QAD) (ANEXO C).

O Questionário DKN-A avalia a compreensão geral do DM tipo 2 e permite estratégias

educativas melhor direcionadas. O DKN-A é um questionário auto preenchível com 15 itens

de múltipla escolha sobre diferentes aspectos relacionados ao conhecimento geral de DM nas

áreas de fisiologia básica, incluindo a ação da insulina, hipoglicemia, grupos de alimentos e

suas  substituições,  gerenciamento  de  DM  na  intercorrência  de  alguma  outra  doença,

princípios  gerais  dos  cuidados  da  doença.  Comprovado  sua  alta  confiabilidade  e

aplicabilidade em vários países e o processo de tradução e adaptação para língua portuguesa

demonstrou boa reprodutibilidade (TORRES; HORTALE; SCHALL, 2005).

O ATT-19 avalia a extensão da aceitação da doença. A aplicação do DNK-A e ATT-19

concomitante, revelaram significativa correlação, indicando que o aumento de conhecimento

associa-se  com  a  melhora  de  atitudes  psicológicas  da  pessoa  com  diabetes  (TORRES;

HORTALE; SCHALL, 2005). 

O  ATT-19  é  um  questionário  auto  preenchível  sobre  a  medida  de  ajustamento

psicológico  para  DM.   Avalia  os  aspectos  psicológicos  e  emocionais  da  pessoa  sobre  a

doença.  A aplicação  do  referido  instrumento  está  associada  à  avaliação  da  intervenção

educacional.  Aponta questões psicológicas e emocionais dos indivíduos frente às estratégias

de aprendizagem social e comportamental para o autogerenciamento dos cuidados, tais como

a dieta e a atividade física. É constituído de 19 itens que abordam seis fatores relacionados à

doença:  estresse  associado  a  DM,  receptividade  ao  tratamento,  confiança  no  tratamento,

eficácia pessoal, percepção sobre a saúde, aceitação social. As questões 11, 15 e 18 começam

com o escore reverso.
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O  Summary  of  Diabetes  Self-Care  Activities  Questionnaire (SDSCA)  na  versão

brasileira  traduzida e  validada por Michels  et  al.,  (2010) denominado de Questionário de

Atividades de Autocuidado com o Diabetes (QAD) avalia a adesão da pessoa as atividades de

autocuidado.   O instrumento possui seis dimensões e 15 itens de avaliação do autocuidado

com o DM. Os temas  dos  itens  são sobre  alimentação geral  (dois  itens),  específica  (três

itens)), atividade física (dois itens), monitorização da glicemia (dois itens), cuidado com os

pés (três itens) e uso da medicação (com três itens,  utilizados de acordo com o esquema

medicamentoso).  Também  apresenta  outros  três  itens  para  a  avaliação  do  tabagismo.  A

tradução, adaptação e avaliação das propriedades psicométricas mostrou-se confiável e válido

para avaliar a aderência ao autocuidado das pessoas com diabetes do Brasil (MICHELS et al.,

2010). 

É importante ressaltar que o uso de tais instrumentos dá oportunidade aos grupos e

aos indivíduos de ampliar seus níveis de compreensão sobre DM e de compreender a

extensão da aceitação da doença, a partir do estilo de vida e da personalidade dos

indivíduos.  Os  resultados  das  medidas  revelaram  uma  mudança  completa  nos

programas educativos em DM, associados com a melhora dos conhecimentos sobre

a doença e do controle metabólico. Sua aplicação foi considerada fácil e rápida, e as

questões  foram  bem  compreendidas  pelos  pacientes.(TORRES;  HORTALE;

SCHALL, 2005, p.910).

4.6 Definição das Variáveis

4.6.1 Variáveis dependentes

As  variáveis  dependentes  foram:  1)  conhecimento  geral  da  doença;  2)  atitudes

psicológicas;  3)  adesão  ao  autocuidado  e;  4)  indicadores  clínicos  e  laboratoriais.  Foram

consideradas as respostas aos questionários, mensuração clínica e resultado laboratoriais do

início da pesquisa até cerca de 120 dias de acompanhamento:

1) Conhecimento Geral  da Doença: Esta  variável  será constituída  pela  resposta  dos

pesquisados ao Questionário DKN-A.  Este instrumento é medido por escala de 0 a 15

e escore de (1) para cada item correto e (0) para o item incorreto. Os itens de 1 a 12

apresentam apenas uma resposta correta e os itens de 13 a 15 apresenta duas respostas

correta e para atingir o escore (1) deve-se preencher os dois itens corretos para cada
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questão. O escore alto indica maior conhecimento sobre sua doença (TORRES; HOR-

TALE; SCHALL, 2005).

2) Atitudes Psicológicas: Esta variável consistirá na resposta da pessoa com diabetes ao

questionário Attitude Questionnaire (ATT-19) na versão brasileira, traduzido e adapta-

do por Torres; Hortale; Schall (2005).  Cada resposta é medida pela escala tipo Likert

de cinco pontos (discordo totalmente – escore 1 até concordo totalmente – escore 5). O

escore total varia de 19 a 95 pontos. Um escore maior que 70 pontos indicam atitude

positiva acerca da doença (TORRES; HORTALE; SCHALL, 2005).

3) Adesão ao Autocuidado: Esta variável será construída das respostas do público alvo

referente ao QAD. O instrumento tem escore de 0 a 7 para cada item. Esta numeração

representa o número de vezes que a pessoa realizou o autocuidado nos últimos sete

dias. O escore 0 representa situação menos favorável e 7 a mais favorável. Os dados

sobre o tabagismo foram classificados em fumante e não fumante e, para a análise des-

ta variável, considerou-se a proporção de fumantes e a média de cigarros consumidos

por dia (MICHELS et al., 2010).

4) Indicadores Clínicos e Laboratoriais: Esta variável será obtida da mensuração clíni-

ca e laboratorial como o IMC, CA, RCQ, PA, HbA1c, glicemia venosa em jejum, CT,

LDL, HDL e triglicerídeos.

 Índice de Massa Corporal (IMC): Consiste na razão entre da massa corporal

em quilogramas e o quadrado da altura em metros. Serão mensurados na pri-

meira e na sétima CE. O peso será obtido descalço, com roupas leves numa ba-

lança portátil digital com capacidade de 200 kg que será previamente calibrada

pelo Instituto de Peso e Medidas (IPEM) do Amapá. A altura será aferida numa

balança manual com escala graduada a cada 0,5 cm. Para a medida da altura o

paciente  será orientado a se ficar em pé, ereto e imóvel , com as mão espalma-

das sobre a coxa, e com a cabeça ajustada no plano de Frankfurt. O IMC será

classificado em baixo peso quando <18,5Kg/m², eutrófico >18,5 a 24,9  Kg/m²,

sobrepeso > 25 a 29,9  Kg/m², obesidade  grau I de >30  a 34,9  Kg/m², obesi-

dade grau II >35 a 39,9  Kg/m², obesidade grave  >40   Kg/m² (ABESO, 2016).

 Circunferência Abdominal (CA): Será obtido com medida do perímetro em

centímetro com fita métrica inextensível entre a última costela e a crista ilíaca

do paciente.  Os valores de referência, como obesidade abdominal e risco car-
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diovascular valores de CA ≥ 90 cm para homens e ≥ 80 cm para mulheres

(SBC, 2016).

 Relação Cintura Quadril (RCQ): é o índice obtido pela relação do perímetro

da cintura em centímetros pelo quadril. Os valores de referência será  0,90 para

homens e 0,85 para mulheres (ABESO, 2016).

 Pressão Arterial Sistêmica: Será utilizado o aparelho esfignomanômetro da

marca Premium®, aplicando a técnica de verificação e parâmetros recomenda-

dos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, sendo os participantes classifica-

dos em: normal (≤ 120PAS ≤ 80PAD mmHg), pré-hipertensão (121-139PAS/

81-89PAD mmHg), hipertensão estágio 1 (140–159PAS/90–99PAD mmHg),

hipertensão estágio 2 (160-179PAS/100–109PAD mmHg), Hipertensão estágio

3 (≥180PAS ≥110PAD mmHg) (SBC, 2016).

 Colesterol Total (CT): Será obtido do resultado de exame laboratorial. Os va-

lores de referência (normalidade) de CT são considerados <200mg/dl  (SBC,

2013).

 Triglicerídeos: Será obtido do resultado de exame laboratorial. Os valores de

referência (normalidade) de HDL são considerados <150mg/dl (SBC, 2013).

 Glicemia Plasmática de Jejum: Será obtido do resultado de exame laboratori-

al. Os valores de referência dentro da meta de controle glicêmico < 100mg/dl e

130 mg/dl o tolerável(SBD, 2017).

 Hemoglobina Glicosilada (HbA1c): Será obtido do resultado de exame labo-

ratorial. Os valores de referência da meta de controle glicêmico são ao redor de

7% (SBD 2017).

4.6.2 Variáveis independentes

 Consulta de Enfermagem: Prestação de assistência realizada pelo profssional de Enfer-

magem: coleta de dados de Enfermagem, diagnóstico de Enfermagem, planejamento

de Enfermagem, implementação e avaliação de Enfermagem. É atividade privativa do

enfermeiro (COFEN, 2009).

 Gênero: considerados os gêneros, masculino e feminino.
 Idade: a idade expressa em anos completos.
 Estado Civil: considerados solteiros, casados, viúvos e, divorciados.
 Escolaridade: considerados anos completos de estudo.
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 Tempo da Doença: considerado o tempo da doença em anos, referido pelo usuário

com DM tipo 2

4.7 Análises dos Dados 

Os dados foram apresentados em tabelas e gráficos, foram compilados e analisados

por meio do programa estatístico SSPS 2.0. As variáveis foram analisadas de modo descritivo

e inferencial, considerando frequência   pelo Mann-Whitney Test. Para comparar os valores

obtidos no início do estudo e após os 120 dias de acompanhamento foram utilizados os testes

de  McNemar para  as  variáveis  dependentes  e  Two-Sample  Kolmogorov-Smirnov  Test,

Kolmogorov-Smirnov Z, Most Extreme Differences para dados emparelhados. Foi considerado

como estatisticamente significante a análises inferenciais com valores de Exact Sig. (2-tailed)

<0,05. Para melhor análise dos dados foi solicitado apoio de um estatístico.

4.8 Aspectos Éticos

O estudo foi autorizado pelo Comando da Polícia Militar do Amapá (ANEXO C). Foi

cadastrado no sistema de  submissão  on-line via  Plataforma Brasil  e  encaminhado  para  a

apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade de Fortaleza (UNIFOR),

conforme estabelece o Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio da Resolução 466/12,

que se refere às pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012). 

Os pacientes que concordaram em participar do estudo assinaram o TCLE, que contém

as informações do estudo, tais como: objetivos do estudo, procedimentos e métodos de coleta

de  dados e  sigilo  das  identidades  pessoais.  A importância  do TCLE se dá em respeito  à

dignidade  humana,  exigindo  que  toda  pesquisa  com  seres  humanos  se  processe  com  o

consentimento  livre  e  esclarecido  dos  participantes,  de  forma  que  os  mesmos  possam se

manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida (BRASIL, 2012). 

Os pacientes foram convidados por chamamento público, por meio de avisos sobre o

estudo, seus objetivos e contatos dos pesquisadores, expostos em locais de fácil acesso como

a recepção da Policlínica. 

A  realização  do  estudo  “Tecnologia  m-Health no  autocuidado  de  pessoa  com

diabetes”,  apresentou  riscos,  todavia,  risco  de  gradação  –  considerado  mínimo,  como  de

constrangimento  de  ser  excluído  da  pesquisa  pelos  critérios  de  exclusão,  complicações
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relacionadas a doença de não competência do enfermeiro, como de constrangimento da pessoa

não praticar autocuidado para controle da doença e se sentir cobrada por isso. Os riscos foram

minimizados da seguinte forma: frente a exclusão da pessoa com diabetes da pesquisa, pelos

critérios  já  estabelecidos,  a  pessoa  foi  direcionada  e  atendida  pela  equipe  de  saúde  da

Policlínica.  

De acordo com Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12, toda pesquisa com

seres  humanos  envolve  riscos,  de  acordo  com  o  item  “II.22”:  “risco  da  pesquisa  -

possibilidade  de  danos  à  dimensão  física,  psíquica,  moral,  intelectual,  social,  cultural  ou

espiritual do ser humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente”. 

Em compensação a realização do estudo trouxe benefícios como o conhecimento do

efeito da tecnologia m-Health para o autocuidado com pessoas com diabetes, possibilidades

de mudanças para comportamento mais saudável da pessoa com diabetes. Além de ser um

precursor para implantação de programas específicos para atenção à pessoa com diabetes na

instituição PMAP. Ressalta-se que toda abordagem foi técnica e respeitosa aos que atenderam

os  critérios  de  inclusão  e  exclusão  e  em  todo  o  processo  da  pesquisa,  respeitando

individualidade  e  necessidade  de  cada  pessoa.  Em  situações  de  não  competência  do

enfermeiro  a  pessoa  com  diabetes  foi  encaminhado  ao  suporte  médico,  nutricional  e

psicológico da PMAP e/ou para a rede estadual de saúde do Amapá.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Caracterização sociodemográfica do estudo

Concluíram o estudo o total de 14 Participantes, sendo 09 participantes do grupo que

não usou o app durante a intervenção Consulta de Enfermagem e 05 participantes do grupo

que  usou  o  app Diabetes M durante a intervenção. A tabela 2 representa a Caracterização

sociodemográfica dos dois grupos.

Tabela 2: Distribuição das características sociodemográficas. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Total: G1+G2: 14 Participantes
Variáveis sociodemográficas G1 – Sem app (09) G2 – Com app (05)
IDADE N N
35-39 anos 1 0
40 -49 anos 6 5
50 -60 anos 2 0
GÊNERO
Masculino 7 4
Feminino 2 1
ESTADO CIVIL
Casado 4 4
Solteiro 2 1
União estável 3
ESCOLARIDADE
Nível médio 6 3
Nível Superior 3 1
POSTO/GRADUAÇÃO
Oficial 1 1
Praça 8 4
TEMPO DE DIAGNÓSTICO
>1 ano -5 anos 4 3
>5 anos - 10anos 3 2
>10 anos 2

Fonte: Elaborado pela autora.
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Como  se  percebe,  na  variável  sociodemográfica,  os  dois  grupos  apresentam

característica semelhantes. A faixa etária de 40 a 49 anos de idade é predominante nos dois

grupos,  assim  como  a  predominância  do  gênero  masculino.   Quanto  ao  Estado  civil

predomina os casados nos dois grupos. Assim também, a escolaridade, a maioria possuem o

ensino médio. Segue a semelhança, nos dois grupos predomina ocupação na função dentro da

PMAP de Praça e tem tempo diagnóstico de diabetes entre 1 ano e 5 anos.

Diferente do estudo com pessoas com diabetes num hospital universitário em Aracajú,

que encontrou predominância do sexo feminino com 104 (63,8%). No que se refere à idade 98

(60,1%) eram idosos, 38 (23,3%) estavam na faixa etária entre 50 a 59 anos e 27 (16,6%)

tinham menos de 50 anos. E  a escolaridade 33 (20,3%) pessoas não possuíam escolaridade e

mais  da  metade,  92  (56,5%)  indivíduos,  referiram  ter  ensino  fundamental  incompleto

(LARRÉ, 2017).

No atual estudo, as características sociodemográficas dificilmente serão semelhantes

com outros grupos,  em virtude dos participantes do estudo pertencerem à Polícia  Militar,

Corporação que tem características peculiares.  

Diante disso, o atual estudo está alinhado com o fator idade de acordo com Sociedade

Brasileira de Diabetes (2016), que diz que a faixa etária mais diagnosticada o DM tipo é

depois dos 40 anos. Assim também justificando o tempo de diagnóstico da maioria (entre 1

ano e 5 ano), pois a faixa etária mais encontrada no grupo total de 14 participantes foi a 40 a

49 anos. A predominância do gênero masculino se dá pela natureza da profissão militar em

que 70% do efetivo são masculinos (AMAPÁ, 2017).  A predominância do ensino médio se

deve pelo pré-requisito da entrada na Corporação ser ensino médio até 2014.

Considerando os dois grupos quanto ao tempo de diagnóstico da doença, a maioria tem

de 1 a 5 anos. Rodrigues et al., (2012) afirma quanto maior o tempo de evolução da DM tipo 2

menor a prevalência de adesão ao tratamento. Já Zhu et al. (2011) é de posição contrária a esta

afirmação.  A autora  mostra  em  estudo  com  pessoas  com  diabetes  que  os  pacientes  que

possuíam menor tempo de diagnóstico e início do tratamento apresentaram menor adesão ao

autocuidado.
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5. 2 Caracterização da atitude, conhecimento e autocuidado do estudo

Figura 5: Distribuição do escore das respostas do ATT-9 de antes e após intervenção sem uso
de app. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura 5 representa a resposta do questionário de Atitude (ATT-9) na intervenção

Consulta de Enfermagem Sem uso de app dos 09 participantes do Grupo 1. Nessa variável,

antes da intervenção Consulta de Enfermagem os 09 participantes apresentaram escore <70.

Após a intervenção apenas 01participante atinge o escore  >70 e os 08 restantes continuam

com escore < 70, assim como antes da intervenção.
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Figura 6: Distribuição do escore das respostas do ATT-9, de antes e após intervenção com uso
de app. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura  6,  é  a  representação  da  resposta  do  questionário  de  Atitude  (ATT-9)  na

intervenção Consulta de Enfermagem Com uso de  app.  Nesse grupo, teve 05 participantes.

Nessa  variável,  antes  da  intervenção  Consulta  de  Enfermagem  os  05  participantes

apresentaram escore < 70. Após a intervenção Consulta de Enfermagem os 05 participantes

desse grupo continuaram com escore < 70. 

O questionário  Attitude  Questionnaire (ATT-19)  avalia  a  extensão da aceitação da

doença. Avalia os aspectos psicológicos e emocionais da pessoa sobre a doença. É constituído

de  19  itens  que  abordam  seis  fatores  relacionados  à  doença:  estresse  associado  a  DM,

receptividade  ao tratamento,  confiança  no tratamento,  eficácia  pessoal,  percepção sobre a

saúde,  aceitação  social.  As  questões  11,  15  e  18  começam com o  escore  reverso. Cada

resposta é medida pela escala tipo Likert de cinco pontos (discordo totalmente – escore 1 até

concordo totalmente – escore 5). O escore total varia de 19 a 95 pontos. Um escore maior que

70  pontos  indicam  atitude  positiva  acerca  da  doença  (TORRES;  HORTALE;  SCHALL,

2005).

Diante disso, o escore <70 indica atitude negativa acerca da doença. Isto é, prontidão

negativa  para  mudança,  aceitação  da  doença,  receptividade  ao  tratamento,  confiança  no

tratamento, eficácia pessoal, percepção sobre a saúde, aceitação social.

Desta forma, na avaliação da variável atitude, em números absolutos, houve pequena

mudança  no  grupo  sem app  após  a  intervenção  Consulta  de  Enfermagem,  porém

estatisticamente sem significância (conforme tabela 03). Ao passo que no grupo Com app não

houve  mudança  na  atitude  aceitação  acerca  do  diabetes  avaliada  questionário  Attitude

Questionnaire (ATT-19). 

Quando comparado a variável Atitude (ATT-19), antes após a intervenção Consulta de

Enfermagem com uso e o sem de app, observa-se significância estatística pelo teste estatístico

antes da intervenção Consulta de Enfermagem Exact Sig< 0,012 (Tabela 3).

No sentido  de  identificar  atitudes  psicológica  de  pessoas  com diabetes,  Rodrigues

(2011) estudou 123 pessoas com diabetes tipo 2 em uma unidade de Saúde em Riberão Preto/

SP aplicando o questionário ATT-19 . Identificou na referida  população que 120 (97,56%)

obteve escores inferiores ou igual a 70, indicando dificuldade no enfrentamento da doença.
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Nessa linha, Oliveira (2009) estudou Unidade Básica de Saúde de Ribeirão Preto/SP

englobando 79 pessoas com diabetes tipo 2 utilizando o questionário ATT-9, mostrou que a

maioria (93,7%) dos sujeitos, também apresentava escores inferiores a 70, indicando atitude

não positiva frente à doença.

Os  estudos  acima  referenciados  foram  aplicados  somente  para  conhecimento  de

características de atitudes de uma população. O que difere do estudo atual, que foi aplicado

para  antes  e  depois  de  intervenção.  Apesar  da  amostra  ser  pequena,  contudo,  mostrando

significância  estatística  antes  e  após  da  intervenção Consulta  de  Enfermagem,  os  estudos

acima corroboram que o nível de atitude para enfrentamento da doença é baixo.

Não foi  encontrado  estudo com app  que  abordasse  a  variável  atitude  (ATT-9)  em

pessoas com diabetes do tipo 2.

É sabido que o diabetes interfere em todas as dimensões da vida da pessoa, desde a ro-

tina mais trivial até o desejo de continuar a viver de modo saudável.  Exige mudança de com-

portamento, principalmente no autocuidado e na adoção de comportamentos saudáveis como

comer saudavelmente, praticar atividade física, vigiar as taxas, adaptar-se saudavelmente à

mudanças, reduzir riscos, tomar os medicamentos para controlar a doença e obtenção de qua-

lidade de vida. (ADA, 2017; RODRIGUES ( 2011).

A condição crônica pode traduzido em atitude positiva ou negativa frente à doença, e a

pessoa conviver bem ou não com o diabetes. Pois, apesar das pessoas com diabetes poder ter

o apoio de profissionais de saúde e família no gerenciamento de estilo de vida, é a pessoa

mesmo que deve assume ou não o papel de protagonismo de seus cuidados (ADA, 2017).

“Assim, a compreensão por parte do profissional de saúde de que as atitudes não são 

estáveis, e muito menos cristalizadas, se faz necessária, na busca de uma assistência integral, 

efetiva e resolutiva “(RODRIGUES, 2011; EAGLY; CHAIKEN, 1993). A atitude, entendida 

como a predisposição para a adoção de ações de autocuidado, pode ser ensinada e apreendida.
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Figura 7: Distribuição do escore das respostas do DKN-A, de antes e após intervenção sem
uso de app. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura  7,  representa  as  respostas  do  questionário  do  DKN-A,  de  antes  e  após

intervenção Consulta de Enfermagem sem uso de app. Nessa variável do Grupo 1(sem app),

antes da intervenção Consulta de Enfermagem os 09  participantes do grupo apresentaram

escore <8 . Ao passo que após a intervenção 03 participantes mudaram para escore >8 e 06

participantes continuaram com escore <8.

Figura 8: Distribuição do escore das respostas do DKN-A, de antes e após intervenção com 
uso de app. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.
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A figura  8,  representa  as  respostas  do  questionário  do  DKN-A,  de  antes  e  após

intervenção Consulta de Enfermagem Com uso de app. Nesse grupo - Grupo 2 (Com app),

antes da intervenção Consulta de Enfermagem os 04 participantes apresentaram escore <8  e

01  participante  escore  > 8.  Após  a  intervenção  04  participantes  mudaram  de  escore  e

apresentar escore > 8, apenas 01 participante continuou com escore <8.

O questionário Diabetes Knowledge Scale (DNK-A)  avalia a compreensão geral do

DM tipo 2, o conhecimento da pessoa com diabetes e permite estratégias educativas melhor

direcionadas.  É um questionário auto preenchível  com 15 itens de múltipla escolha sobre

diferentes aspectos relacionados ao conhecimento geral de DM nas áreas de fisiologia básica,

incluindo  a  ação  da  insulina,  hipoglicemia,  grupos  de  alimentos  e  suas  substituições,

gerenciamento  de  DM  na  intercorrência  de  alguma  outra  doença,  princípios  gerais  dos

cuidados da doença. O escore >  indica conhecimento sobre sua doença e quanto mais alto for

o  escore,  indica  alto  nível  de  conhecimento  sobre  o  diabetes  (TORRES;  HORTALE;

SCHALL, 2005).

Nesse estudo, após a intervenção Consulta de Enfermagem sem app, 03 participantes,

atingiram o  escore  > 8,  indicando  que  aumentou  o  conhecimento  geral  sobre  diabete.  A

maioria 06 do total de 09 participantes não mudou de escore, indicando que o conhecimento

sobre  diabetes  não  representou  grandes  alterações  após  a  intervenção  Consulta  de

Enfermagem. Quando aplicado o teste estatístico Mcnemar para avaliar se a houve efeito no

Conhecimento sobre diabetes após intervenção consulta de Enfermagem, mostrou que houve

efeito pela significância  Exact Sig< 0,031 (Tabela 3).

A intervenção  Consulta  de  Enfermagem  Com app,  observa-se  proporcionalmente

melhor resultado em números absolutos. No Grupo Com app, 04 do total de amostra de 05

participantes aumentaram escore  > 8 de conhecimento geral sobre diabetes. Mostrando que

aumentou o conhecimento sobre diabetes. Quando aplicado o teste estatístico Mcnemar para

avaliar  se  a  houve  efeito  no  Conhecimento  sobre  diabetes  após  intervenção  consulta  de

Enfermagem, mostrou que o efeito não foi significante, Exact Sig< 0,251 (Tabela 4).

Quando  comparado  a  variável  Conhecimento,  após  a  intervenção  Consulta  de

Enfermagem  com uso e o  sem de  app, a intervenção com uso de  app apresenta melhores

resultados  na  avaliação  em  números  absolutos,  porém  sem  significância  estatística  pelo

tamanho da amostra. 
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No sentido de identificar o conhecimento de pessoas com diabetes, Rodrigues ( 2011)

estudou 123 pessoas com diabetes tipo 2 em uma unidade de Saúde em Riberão Preto/SP

aplicando o questionário DKN-A . Identificou na referida  população que 82 (66,67%) obteve

escores inferiores ou igual a 8, indicando déficit de conhecimento sobre a doença.

Nessa linha, Oliveira (2009) estudou Unidade Básica de Saúde de Ribeirão Preto/SP

englobando  79  pessoas  com  diabetes  tipo  2  pessoas  com  diabetes  tipo  2  utilizando

metodologia o questionário DKN-A, mostrou que a maioria (64,6%) dos sujeitos, também

apresentava escores inferiores a oito, indicando conhecimento insatisfatório sobre a doença. 

Pace et al., (2006) também investigaram conhecimento das pessoas com diabetes em

84  pessoas  no  interior  paulista.   Porém,  apontou  que  28,6%  da  amostra  conhecimento

satisfatório em relação ao conhecimento sobre a doença. Outro estudo realizado no Peru em

paciente hospitalizados mostrou que 12,9% dos sujeitos investigados tinham conhecimento

satisfatório, 48,39%, intermediário, e 38,71% inadequado (ROBERTO et al., 2008).

Os  estudos  supracitados  mostram  conhecimento  baixo  nível  de  conhecimento  em

relação  ao  diabetes.  Mais  uma  vez,  os  referidos  estudos  apenas  conhecem  o  nível  de

conhecimento  dos  sujeitos  sem  nenhuma  intervenção.  Porém,  corrobora  com  o  nível  de

conhecimento encontrado no atual estudo, apesar de ter sido realizado com pequena amostra.

Ainda assim, é notório em números absolutos o avanço de nível de conhecimento em diabetes

nos  dois  grupos.  Com  significância  somente  no  grupo  com  intervenção  Consulta  de

Enfermagem sem app.

Não  foram  encontrado  estudos  relacionados  com  app usados  com  pessoas  com

diabetes nesta variável conhecimento (DKN-A).

O conhecimento  sobre o  diabetes  é  um fator  importantíssimo para  o autocuidado.

Envolve  vários  temas  dentro  do  assunto,  fisiologia  básica,  os  sinais  e  sintomas,

automonitorização e parâmetros de normalidade da glicose sanguínea, alimentação, atividade

física, atividades de autocuidado corporais e psicológicos, uso de medicamentos, entre outros.

Todo esse conhecimento influencia no processo de manejo com sucesso da doença (MURATA

et al., 2004).

Pierin, 2001 afirma que o conhecimento é racional, mas é a mudança de atitude que

desencadear comportamentos saudáveis e consequentemente a adesão ao tratamento. Esses

processos são complexos e difíceis, envolvendo fatores emocionais e barreiras concretas, de

ordem prática e logística.
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Mesmo  o  conhecimento  do  diabetes  sendo  um  pré-requisito  para  a  melhora  do

autocuidado da pessoa com diabetes, existe outros fatores envolvido no processo educativo.

“O conhecimento combinado com a tomada de decisão do próprio paciente e seus valores,

somado a percepção de barreiras para o autocuidado, à motivação e as metas podem levar a

atitudes positivas frente ao tratamento” (HEISLER et al., p.819, 2005).

Um exemplo desse conhecimento, afirmado por Schutt et al., (2006) são pessoas com

diabetes que demostram atitude positiva e proativas para o autocuidado quando são educados

quanto ao controle glicêmico, e assim melhoram o controle metabólico.

Sousa,  Zauszniewski  (2005  apud Rodrigues  et  al.,  2009),  encontraram  correlação

significativa o conhecimento e atitude da pessoa com diabetes. O mesmo estudo sugere que o

aumento do conhecimento está associado à predisposição para assumir o autocuidado. Torres,

Hortale e Schall  (2005) dizem a aplicação do DNK-A e ATT-19 concomitante,  revelaram

significativa correlação, indicando que o aumento de conhecimento se associa com a melhora

de atitudes psicológicas da pessoa com diabetes.

Figura 9: Distribuição das respostas do QAD, de antes e após intervenção sem uso de app. 
Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura 9, representa as respostas do questionário QAD, nessa variável dividido as

respostas  das  atividades  de  autocuidado  em  dois  grupos:  a  frequência  das  atividades

executadas de 0 a 3 dias e frequências das atividades executadas de 04 à 7 dias na última

semana. Antes e após intervenção Consulta de Enfermagem sem uso de app.

  Observa-se  em  números  absolutos  na  figura  9  que,  nos  comportamentos  de

autocuidado antes a intervenção Consulta de Enfermagem, 05 participantes, do total de 09,
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seguiam uma dieta saudável na frequência de 0 a 3 dias na última semana e 04 seguiam uma

dieta saudável na frequência de 4a 7 dias na última semana. Após a intervenção nesse item

seguiam uma dieta saudável apenas 02 participantes continuaram a seguir a dieta saudável na

frequência de 0 a 3 dias e 07 passou a seguir de 4 a 7 dias.

No item seguir a orientação alimentar dada por um profissional da variável da figura 9,

07 participantes praticavam o item, de 0 a 3 dias e apenas 02 seguiam a orientação alimentar

dada por um profissional com frequência de 4 a 7 dias antes da intervenção. Após a interven-

ção 02 participantes seguiam a orientação alimentar dada por um profissional de 0 a 3 dias e

07 de 4 a 7 dias. 

No item ingerir cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais da figura 9, 06 partici-

pantes praticavam o item, de 0 a 3 dias e apenas 03 de 4 a 7 dias antes da intervenção. Após a

intervenção 03 participantes ingeriam cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais e 06 par-

ticipantes mudaram para 4 a 7 dias na última semana.

Quanto ao item ingerir carne vermelha e/ou derivados de leite integral da figura 9, não

houve mudanças, tanto antes quanto após a intervenção consulta de Enfermagem Sem app, os

9 participantes do Grupo 1 realizou numa frequência de 0 a 3 dias na última semana.

No item realizar  atividade  física por,  pelo  menos,  30 minutos  e  no outro,  realizar

exercício físico específico (nadar, caminhar, etc.) da figura 9, 07 dos participantes praticavam

o item na frequência de 0 a 3 dias e apenas 02 participantes seguiam com a frequência de 4 a

7  dias  na  última  semana  antes  da  intervenção.  Após  a  intervenção  os  09  participantes

passaram a praticar o referido item de 4 a 7 dias na última semana.

Ainda na figura 9, no item avaliar o açúcar no sangue, 07 participantes praticam o item

de 0 a 3 dias na última semana e 02 praticam na frequência de 4 a 7 dias antes da intervenção.

Após a intervenção os 09 participantes passaram a praticar o item. Já no item avaliar o açúcar

no sangue o número de vezes recomendado, 09 participantes praticavam antes e depois da

intervenção na mesma frequência de 0 a 3 dias na última semana.

Quanto ao item examinar os pés, os 09 participantes, praticavam o item de 0 a 3 dias

na semana antes da intervenção e todos passaram a realizar o item de 4 a 7 dias na semana,

após a intervenção Consulta de Enfermagem. Já no item examinar dentro dos sapatos antes de

calçá-los, não houve mudanças, 07 praticavam o item de 0 a 3 dias na última semana antes e

após a intervenção. No item secar os espaços entre os dedos dos pés, depois de lavá-los, 06
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praticavam na frequência de 0 a 3 dias antes da intervenção e os 9 participantes passaram a

praticar o item.

No  item  tomar  injeções  de  insulina,  conforme  recomendado  e  tomar  o  número

indicado de comprimidos do diabetes, os valores representam que os 9 participantes faziam

uso de comprimidos para diabetes  e 2 realizavam a terapia  medicamentosa concomitante,

insulina e comprimidos. Então, observa-se os mesmos valores antes e após a intervenção.

Figura 10: Distribuição das respostas do QAD, de antes e após intervenção com uso de app. 
Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura 10, representa as respostas do questionário QAD, nessa variável dividido as

respostas  das  atividades  de  autocuidado  em  dois  grupos:  a  frequência  das  atividades

executadas de 0 a 3 dias e frequências das atividades executadas de 04 a 7 dias na última

semana. Antes e após intervenção Consulta de Enfermagem com uso de app.

  Observa-se em números absolutos na figura 10 que 04 participantes seguiam uma

dieta saudável na frequência de 0 a 3 dias na última semana e na frequência de 4a 7 dias na

última semana antes da intervenção Consulta de Enfermagem. Após a intervenção 04 seguiam

uma dieta saudável frequência seguir de 4 a 7 dias.

No item seguir a orientação alimentar dada por um profissional segue o mesmo padrão

do item anterior, 04 participantes seguiam o item na frequência de 0 a 3 dias na última semana

antes da intervenção. Após a intervenção, 04 seguiam alimentar dada por um profissional fre-
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quência seguir de 4 a 7 dias. Observa-se o mesmo evento no item ingerir cinco ou mais por-

ções de frutas e/ou vegetais.

No item realizar  atividade  física por,  pelo  menos,  30 minutos  e  no outro,  realizar

exercício  físico  específico  (nadar,  caminhar,  etc.)  da  figura  10,  04  dos  participantes

praticavam o item na frequência de 0 a 3 dias na última semana antes da intervenção. Após a

intervenção os 04 participantes passaram a praticar o referido item de 4 a 7 dias na última

semana.

Ainda na figura 10, no item avaliar o açúcar no sangue, 04 participantes praticam o

item de 0 a  3 dias na última semana e  1 praticam na frequência de 4 a 7  dias  antes  da

intervenção.  Após a intervenção os 5 participantes passaram a praticar o item de 0 a 3 dias na

última semana. Já no item avaliar o açúcar no sangue o número de vezes recomendado, os 05

participantes praticavam antes e depois da intervenção na mesma frequência de 0 a 3 dias na

última semana. 

Quanto ao item examinar os pés, os 05 participantes, praticavam o item de 0 a 3 dias

na semana antes da intervenção e todos passaram a realizar o item de 4 a 7 dias na semana,

após a intervenção Consulta de Enfermagem. Já no item examinar dentro dos sapatos antes de

calçá-los, 03 participantes praticavam o item de 0 a 3 dias na última semana antes, e após a

intervenção os 05 participantes passaram a realizar o item de 4 a 7 dias na semana.

No item secar os espaços entre os dedos dos pés, depois de lavá-los, 03 participantes

praticavam na frequência de 0 a 3 dias antes da intervenção e os 05 participantes passaram a

praticar o item de 4 a 7 dias na semana após a intervenção.

No  item  tomar  injeções  de  insulina,  conforme  recomendado  e  tomar  o  número

indicado de comprimidos do diabetes, os valores representam que os 05 participantes faziam

uso de comprimidos para diabetes e 03 realizavam a terapia medicamentosa concomitante,

insulina e comprimidos. Então, observa-se os mesmos valores antes e após a intervenção.

Nesse  estudo,  o  Grupo  sem app,  após  a  intervenção Consulta  de  Enfermagem os

participantes  apresentaram  maior  frequência  na  prática  de  autocuidado  em  diabetes  em

números absolutos, passaram a praticar de 4 a 7 dias na última semana, exceto no item de

insulina  e  comprimidos  que  mantiveram a  frequência  e  avaliar  o  açúcar  no  sangue  que

diminuiu a frequência.

No item avaliar o açúcar no sangue, observa-se que todos passaram a avaliar  com

frequência  de  0  a  3  dias  na  semana.  Durante  o  estudo,  na  Consulta  1  de  Enfermagem
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(intervenção) o participante saía do atendimento com a prescrição de Enfermagem de dias e

horários  para  realizar  e  anotar  glicemia  capilar  06  vezes  no  dia  por  03  dias  na  semana,

conforme recomenda SBD (2017).

Nesse sentido, a SBD (2017) defende que a automonitorização glicêmica é aliada ao

tratamento  da  pessoa  com  diabetes  e  desempenha  um  papel  de  grande  importância  no

conjunto de ações dirigidas ao bom controle do diabetes.  A automonitorização da  glicemia

capilar 06 vezes no dia por 03 dias na semana, permite verificar glicemia média semanal

(GMS), perfil glicêmico (PG), variabilidade glicêmica (VG) a cada consulta de forma simples

e fácil, facilitando correção de conduta terapêutica.

Para avaliar a significância da intervenção Consulta de Enfermagem sem uso de app

foi aplicado o teste estatístico Mcnemar, mostrou que houve efeito apenas nos itens: realizar

atividade física (Exact Sig< 0,016), avaliação do açúcar (Exact Sig< 0,044), examinar os pés

(Exact Sig< 0,044).

A intervenção Consulta de Enfermagem no Grupo Com app, em números absolutos,

mostraram melhora na frequência na prática de autocuidado em diabetes,  os participantes

passaram a praticar autocuidado para frequência de 4 a 7 dias na última semana, exceto no

item de insulina e comprimidos que mantiveram a frequência e avaliar o açúcar no sangue que

diminuiu a frequência. Quando aplicado o teste estatístico Mcnemar para avaliar se a houve

efeito após no autocuidado em diabetes após intervenção consulta de Enfermagem, mostrou

que o efeito não foi significante em nenhum item (Tabela 4), acredita-se pelo tamanho da

amostra.

Quando comparado a variável Autocuidado (QAD), após a intervenção Consulta de

Enfermagem com uso e o sem de app, observa-se significância estatística pelo teste estatístico

Mcnemar para os  itens:  Realizar  atividade física,  Examinar  dentro dos sapatos,  conforme

tabela 5. Contudo, em virtude do tamanho da amostra ser pequeno, não se pode afirmar que a

intervenção  Consulta  de  Enfermagem  sem  app é  melhor  que  a  intervenção  Consulta  de

Enfermagem com uso de app.

Não encontrado estudos com pessoas com diabetes que avaliasse app com variável

autocuidado em diabetes (QAD).

Larré (2017)  aplicou o QAD no estudo do com pessoas com diabetes num hospital

universitário  em Aracajú,  Sergipe,  com objetivo de caracterizar a  população quanto a  seu

autocuidado.  Demonstrou que 65 (39,9%) pacientes  seguiam uma dieta  de 0 a  4  dias  da
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semana e 98 (60,1%) de 4 a 7 dias. No item ingerir cinco ou mais porções de frutas/e ou

vegetais 55 (33,7%) pacientes praticavam o item de 0 a 4 dias da semana e 08 (66,3%) de 4 a

7 dias. Quanto praticar atividade física por pelo menos 30 minutos, 138 (84,7%) pacientes

praticavam 25 (15%) de 4 a 7 dias de 0 a 4 dias da semana.

No item avaliar o açúcar no sangue 123 (75%) pacientes praticavam o item de 0 a 4

dias  da semana e  40 (24,5%) de 4 a  7  dias.  No examinar  os  pés  110 (67,5%) pacientes

praticavam de 0 a 4 dias da semana e 53 (32,5%) de 4 a 7 dias. Secar os espaços interdigitais

depois de lavar os pés 36 (22%) pacientes praticavam o item de 0 a 4 dias da semana e 127

(77,5%) de 4 a 7 dias.

Coelho (2013) em pesquisa de autocuidado (QAD) com pessoas com diabetes em um

hospital de Ribeirão Preto. Mostra que numa amostra de 208 pessoas quanto ao seguimento de

uma dieta  saudável  apresentou média  de 5,00 (DP=2,48)  dias  por  semana,  Na prática de

atividade física, a média foi de 2,44 (DP=2,72) dias, e a prática de exercício físico específico

foi  de 2,07 (DP=2,59)  dias.   No item avaliação do açúcar,  de 4,  50 (DP=2,79)  dias.  Na

dimensão cuidado com os pés 6,21 (DP=2,16) dias. 

Duarte  et  al.  (2013) aplicou o QAD em uma população de Saúde da  Família  em

Montes  Claro-  MG.  Identificou  com  base  nos  seus  resultados  pontos  favoráveis  ao

comportamento de autocuidado de pessoas com diabetes tipo2: o autocuidado na alimentação

e medicação. Encontrou também autocuidado desfavoráveis ao controle do diabetes: prática

de autocuidado com atividade física e monitorização glicêmica.

Os dados do estudo de Larré (2017) se assemelha ao atual estudo, apesar da amostra

do atual estudo ser pequena. Os itens do QAD seguir uma dieta saudável; ingerir cinco ou

mais porções de frutas/e ou vegetais; realizar atividade física por pelo menos 30 minutos;

examinar  os  pés  e  Secar  os  espaços  interdigitais  depois  de  lavar  os  pés,  a  maioria   da

população do estudo de Larré (2017) praticavam de 0 a 4 dias, assim como no estudo atual,

esses mesmos cuidados,  a maioria dos dois grupos (intervenção Consulta de Enfermagem

Sem app e intervenção Consulta de Enfermagem Com app) praticavam de 0 a 3 dias. E após

a intervenção Consulta de Enfermagem os dois grupos passaram a praticar os autocuidados

com maior frequência. 

Se auto cuidar é uma prática de atividades realizadas pela própria pessoa, que deve

assumir responsabilidades das suas próprias ações visando alcançar melhorias na qualidade de

vida, na saúde e bem-estar (OREM, 1980).
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Conhecer  as  atividades  de  autocuidado  permite  desenvolver  intervenções  de

Enfermagem  que  favorecem  comportamentos  fundamentais  para  o  controle  da  doença  e

prevenção de suas complicações.

 O  enfermeiro  pode  avaliar  se  a  pessoa  com  diabetes  está  evoluindo  em  seu

autocuidado aplicando o  instrumento “Questionário  de Atividades  de  Autocuidado com o

Diabetes”,  que  foi  desenvolvido  para  avaliar,  de  maneira  sistematizada,  a  aderência  às

atividades de autocuidado no paciente diabético. Além de ser útil para guiar o tratamento

clínico e no seguimento dos pacientes (MICHELS et al., 2010). 

O autocuidado da pessoa com diabetes e adoção de comportamentos saudáveis como

comer saudavelmente, praticar atividade física, vigiar as taxas, adaptar-se saudavelmente à

mudanças, reduzir riscos, tomar os medicamentos é fundamental para controle da doença e

obtenção de qualidade de vida. O gerenciamento de estilo de vida da pessoa com diabetes

deve ter apoio de profissionais de saúde e família, contudo é a pessoa com diabetes que deve

assumir o papel de protagonismo de seus cuidados (ADA, 2017).

A alimentação da pessoa com diabetes é crucial para o controle da doença, a ADA (17)

recomenda  que  estes  indivíduos  sigam  um  planejamento  alimentar  para  suprir  suas

necessidades  alimentares,  inclusive  de  vitaminas  e  sai  minerais.  Recomenda  ainda  que  a

ingestão de carboidratos em sua maioria seja proveniente de hortaliças, leguminosas, grãos

integrais, frutas, entre outros no contexto de alimentação saudável.

ADA (2017); SBD (2016) recomendam o consumo de duas a quatro porções de frutas

por dia e de três a cinco porções de verduras cruas e cozidas. Vale ressaltar a importância de

variabilidade dos alimentos consumidos para que se tenha maior quantidade de nutrientes

possíveis.

Outro fator essencial ao controle do diabetes é prática regular de atividade física, pois

além da manutenção da saúde física e mental da pessoa, auxilia consideravelmente na redução

da glicemia e de fatores de risco cardiovasculares. Vale ressaltar que a prática de atividade

física,  hábitos alimentares saudáveis e a uso de medicamento fazem parte de um tripé de

cuidados  indispensáveis  à  pessoa  com  diabetes  (ADA,  2015;  CARVALHO;  SILVA;

COELHO, 2015; SBD, 2016). 
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5.4 Caracterização clínico e laboratorial do estudo

Figura 11: Distribuição dos índices laboratoriais de antes e após intervenção, Sem uso de 
app. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.

 Na variável índice laboratorial,  03 participantes apresentaram triglicerídeos normal

(<150 mg/dl,  SBD,  2013)  e  06  participantes  alterado  (>150 mg/dl,  SBC,  2013)  antes  da

intervenção  Consulta.  Após  a  intervenção  07  participantes  apresentaram  índice  de

triglicerídeo normal e 02 continuaram alterados. Já no item Colesterol, antes da intervenção,

os  09  participantes  estavam  com  índice  alterados  (>  200  mg/dl,  SBC,  2013),  após  a

intervenção 04 participantes  apresentaram índice  normal  (< 200 mg/dl,  SBC, 2013) e  05

alterados. 

Quanto ao item glicemia jejum, os 09 participantes estavam alterados (> 130 mg/dl,

SBD, 2017). Após a intervenção 05 participantes apresentam esse índice normal (100 a 130

mg/dl (SBD, 2017) e 04 alterados. 
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Figura 12: Distribuição índice laboratorial, de antes e após intervenção, Com uso de app. 
Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura 12, representa a variável índice laboratorial  antes e depois da intervenção

Consulta de Enfermagem com app. Nesse item, 03 participantes apresentaram triglicerídeos

normal (< 150 mg/dl, SBD, 2013) e 02 participantes alterado (>150 mg/dl, SBC, 2013) antes

da  intervenção  Consulta.  Após  a  intervenção  mantiveram  a  mesma  proporção.  O  item

Colesterol, antes da intervenção, os 04 participantes estavam com índice alterados (> 200 mg/

dl, SBC, 2013), após a intervenção 03 participantes continuaram alterados. 

Quanto ao item glicemia jejum, os 05 participantes estavam alterados (> 130 mg/dl,

SBD, 2017). Após a intervenção 03 participantes apresentam esse índice normal ( 100 à 130

mg/dl SBD, 2017) e 02 alterado. 

Para avaliar a significância da intervenção Consulta de Enfermagem sem uso de app

no índice laboratorial,  foi aplicado o teste estatístico Mcnemar, não mostrou significância,

assim como, não mostrou significância intervenção Consulta de Enfermagem com uso de app
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Figura 13: Distribuição dos índices de hemoglobina glicada, antes e após intervenção, Sem 
uso de app. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura 13 representa  a  variável  índice  laboratorial:  hemoglobina  glicada  antes  e

depois da intervenção Consulta de Enfermagem sem app. Esse resultado foi dividido em dois

grupos :HABc1 7 à 9 % e HABc1 > 9 %.  02 participantes estavam com HABc1 7 à 9 % e 07

participantes e  HABc1  > 9 %, Antes da intervenção. Após a intervenção 04 participantes

apresentaram HABc1 7 à 9 % 06 apresentaram HABc1 > 9 %. 

Figura 14: Distribuição índice de hemoglobina Glicada, de antes e após intervenção, Com 
uso de app. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.
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A figura 14 representa  a  variável  índice  laboratorial:  hemoglobina  glicada  antes  e

depois da intervenção Consulta de Enfermagem com app. Esse resultado foi dividido em dois

grupos :HABc1 7 à 9 % e HABc1 > 9 %.  Antes da intervenção, 02 participantes estavam com

HABc1  7 à 9 % e 03 participantes com  HABc1 > 9 %. Após a intervenção 03 participantes

apresentaram HABc1 7 à 9 % 02 apresentaram HABc1 > 9 %.

Para avaliar a significância da intervenção Consulta de Enfermagem sem uso de app

no índice laboratorial: hemoglobina glicada, foi  aplicado o teste estatístico Mcnemar, não

mostrou  significância,  assim  como,  não  mostrou  significância   intervenção  Consulta  de

Enfermagem  com uso de app.  

Figura 15: Distribuição dos índices clínicos de antes e após intervenção, Sem uso de app. 
Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura 15 representa a variável índice clínico antes e depois da intervenção Consulta

de Enfermagem sem app. Os 02 femininos desse grupo apresentam índice de circunferência

abdominal >80 cm a antes e após da intervenção. Os 07 participantes masculinos também

mantiveram circunferência abdominal, antes e depois da intervenção, > 90 cm. 

Quanto ao índice IMC, a maioria (06) apresentaram sobrepeso, antes da intervenção e

05  continuaram  com  sobrepeso  após  a  intervenção.  Em  relação  a  pressão  arterial  04

participantes  estavam com pressão arterial  normal  e  04 estavam pré  hipertensos  antes  da

intervenção.  Após  a  intervenção  06  participantes  atingiram  pressão  arterial  normal  e  03

continuaram na pré hipertensão.  
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Figura 16: Distribuição índice clínico, de antes e após intervenção, Com uso de app. Macapá,
Amapá, Brasil, 2018.

Fonte: Elaborado pela autora.

A figura 16 representa a variável índice clínico antes e depois da intervenção Consulta

de  Enfermagem  com  app. A  feminino  desse  grupo  apresenta  índice  de  circunferência

abdominal > 80 cm a antes e após da intervenção. 02 participantes masculinos mantiveram

circunferência  abdominal  >  90  cm,  antes  e  depois  da  intervenção,  e  02  participantes

mantiveram circunferência abdominal <90 cm.

Quanto  ao  índice  IMC,  a  maioria  (03)  estavam  eutróficos,  antes  e  depois  da

intervenção.  Em relação  a  pressão  arterial  03  participantes  estavam com pressão  arterial

normal antes e após da intervenção. 

Para avaliar a significância da intervenção Consulta de Enfermagem sem uso de app

no índice clínico, foi aplicado o teste estatístico Mcnemar, não mostrou significância, assim

como, não mostrou significância intervenção Consulta de Enfermagem com uso de app.  
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Tabela  3:   Distribuição  da  comparação estatística  das  variáveis  antes  e  após  intervenção
Consulta de Enfermagem sem app. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

VARIÁVEIS N EXACT SIG. (2-TAI-
LED)

Glicemia jejum 9 ,063

Colesterol 9 ,125

Triglicerídeos 9 ,125

ATT_19 9 1,000

DKN-A 9 ,031

Seguir uma dieta saudável 9 ,250

Seguir a orientação alimentar dada por um profissional 9 ,063

Ingerir cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais 9 ,250

Realizar atividade física por, pelo menos, 30 minutos 9 ,016

Avaliar o açúcar no sangue 9 ,500

Avaliar o açúcar no sangue o número de vezes recomendado 9 ,004

Examinar os pés 9 ,004

Examinar dentro dos sapatos antes de calçá-los 9 1,000

Tomar injeções de insulina, conforme recomendado 9 ,031

Tomar injeções de insulina, conforme recomendado 9 1,000

Quando fumou seu último cigarro? 9 1,000

*test Mcnemar

Tabela  4:   Distribuição  da  comparação estatística  das  variáveis  antes  e  após  intervenção
Consulta de Enfermagem com app. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

Variáveis N Exact Sig. (2-tailed)

Pressão Arterial 4 1,000

Glicemia Jejum 5 ,250

HABc1 5 1,000

Colesterol 5 1,000

Triglicerídeos 5 1,000

DKN_A 5 ,250

Seguir uma dieta saudável 5 ,500

Seguir a orientação alimentar dada por um profissional 5 ,250

Ingerir cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais 5 ,500

Realizar atividade física por, pelo menos, 30 minutos 5 ,125

Realizar exercício físico específico (nadar, caminhar, etc.) 5 1,000

Avaliar o açúcar no sangue 5 1,000

Avaliar o açúcar no sangue o número de vezes recomendado 5 ,063

Examinar os pés 5 ,063

Examinar dentro dos sapatos antes de calçá-los  ,250

Secar os espaços entre os dedos dos pés, depois de lavá-los- 5 ,250

Secar os espaços entre os dedos dos pés, depois de lavá-los 5 ,250

Tomar injeções de insulina, conforme recomendado 5 1,000

Tomar o número indicado de comprimidos do diabetes 5 ,063

*test Mcnemar
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Tabela  5:   Distribuição  da  comparação estatística  das  variáveis  antes  e  após  intervenção

Consulta de Enfermagem com e sem app. Macapá, Amapá, Brasil, 2018.

        Variáveis
Most Extreme Differences Kolmogorov-Smir-

nov Z
Asymp. Sig. (2-tai-
led)

Absolute Positive Negative

IMC-Antes intervenção
,378 ,089 -,378 E ,749

IMC-Após intervenção
,267 ,089 -,267 ,478 ,976

Pressão-Antes intervenção
,156 0,000 -,156 ,279 1,000

Pressão-Após intervenção
,083 0,000 -,083 ,139 1,000

Glicemia-Antes intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Glicemia-Após intervenção
,044 0,000 -,044 ,080 1,000

HABc1-Antes intervenção
,178 0,000 -,178 ,319 1,000

Colesterol-Antes intervenção
,133 ,133 0,000 ,239 1,000

Colesterol-Após intervenção
,378 ,378 0,000 ,677 ,749

Triglicerídeos-Antes intervenção
,067 0,000 -,067 ,120 1,000

Triglicerídeos-Após intervenção
,378 ,378 0,000 ,677 ,749

ATT_19-Antes intervenção
1,000 0,000 -1,000 1,793 ,003

ATT_19-Após intervenção
,889 0,000 -,889 1,594 ,012

DKN_A-Antes intervenção
,200 ,200 0,000 ,359 1,000

DKN_A-Após intervenção
,467 ,467 0,000 ,837 ,486

Seguir uma dieta saudável - Antes intervenção
,044 0,000 -,044 ,080 1,000

Seguir uma dieta saudável -Após intervenção
,022 ,022 0,000 ,040 1,000

Seguir a orientação alimentar dada por um profissional- Antes intervenção
,022 ,022 0,000 ,040 1,000

Ingerir cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais- Antes intervenção
,067 ,067 0,000 ,120 1,000

Ingerir cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais -Após intervenção
,133 ,133 0,000 ,239 1,000

Ingerir carne vermelha e/ou derivados de leite integral- Antes intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Ingerir carne vermelha e/ou derivados de leite integral -Após intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Ingerir doces- Antes intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Ingerir doces -Após intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Realizar atividade física por, pelo menos, 30 minutos- Antes intervenção
,022 0,000 -,022 ,040 1,000

Realizar atividade física por, pelo menos, 30 minutos -Após intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Realizar exercício físico específico (nadar, caminhar, etc.)- Antes intervenção
,022 0,000 -,022 ,040 1,000

Realizar exercício físico específico (nadar, caminhar, etc.) -Após intervenção
1,000 0,000 -1,000 1,793 ,003

Avaliar o açúcar no sangue- Antes intervenção
,022 0,000 -,022 ,040 1,000

Avaliar o açúcar no sangue -Após intervenção
,200 ,200 0,000 ,359 1,000

Avaliar o açúcar no sangue o número de vezes recomendado- Antes intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Avaliar o açúcar no sangue o número de vezes recomendado -Após intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Examinar os pés- Antes intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Examinar os pés -Após intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Examinar dentro dos sapatos antes de calçá-los- Antes intervenção
,178 ,178 0,000 ,319 1,000

Examinar dentro dos sapatos antes de calçá-los -Após intervenção
,778 ,778 0,000 1,394 ,041

Secar os espaços entre os dedos dos pés, depois de lavá-los- Antes intervenção
,067 ,067 0,000 ,120 1,000

Secar os espaços entre os dedos dos pés, depois de lavá-los -Após intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Tomar injeções de insulina, conforme recomendado- Antes intervenção
,378 ,378 0,000 ,677 ,749

Tomar injeções de insulina, conforme recomendado -Após intervenção
,378 ,378 0,000 ,677 ,749

Tomar o número indicado de comprimidos do diabetes- Antes intervenção
1,000 0,000 -1,000 1,793 ,003

Tomar o número indicado de comprimidos do diabetes -Após intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000
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É Tabagista ?- Antes intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

É Tabagista ? -Após intervenção
0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

*Mann-Whitney Test, * Most Extreme Differences  * Kolmogorov-Smirnov Z

As tabelas 3, 4 e 5 são os testes estatísticos realizados para avaliar significância dos

resultados encontrados. Foram referencias nas variáveis do estudo. Diante disso, não houve

necessidade de avaliação descritiva de cada tabela.

Larré (2017)  no estudo do com pessoas com diabetes num hospital universitário em

Aracajú, Sergipe, identificou dentre as comorbidades: hipertensão arterial em 135 (82,8%)

pessoas dos participantes e dislipidemia em 110 (67,5%). Quanto à hemoglobina glicada, 107

(65,6%) participantes, apresentaram valores maiores ou iguais a 7%.

Rodrigues (2011) estudou 123 pessoas com diabetes tipo 2 em uma unidade de Saúde

em  Riberão  Preto  e  identificou  comorbidades:  106  (86,18%)  apresentaram

sobrepeso/obesidade, 105 (85,37%) hipertensão arterial e 84 (68,29%) dislipidemia. Nesse

mesmo estudo, o autor identificou que a circunferência abdominal - masculino variou de 92 a

128 cm e de 92 a 118 cm, para o feminino. Além do valor da glicemia de jejum variou de 42 a

476mg/dl  para  85  (69,10%).  Constatou  ainda  que  104  (84,55%)  sujeitos  estavam  com

colesterol  total  de 95 a  294mg/dl  e  o  valor  de hemoglobina glicosilada variou de 5,80 a

13,90%.

Mendes  et  al.,  (2010) num estudo transversal multicêntrico  nacional  estimaram as

taxas de prevalência de controle glicêmico inadequado no Brasil  com 6.701 paciente com

diabetes (15% DM1 e 85 % DM2), em fevereiro de 2006 a março de 2007 nas  Clínicas de

diabetes ambulatorial em 10 cidades brasileiras: Sudeste (Belo Horizonte, Campinas, Rio de

Janeiro  e  São  Paulo),  Sul  (Curitiba  e  Porto  Alegre),  Centro-Oeste  (Brasília)  e  Nordeste

(Salvador, Fortaleza e Recife).

No  estudo,  Mendes  et  al.,  (2010),  ainda  observaram  que  76%  das  pessoas  com

diabetes  apresentavam descontrole  glicêmico (HbA1c  >7).  Quando estratificou por grupo,

identificou o mau controle em 73 % das pessoas com DM2 e 90 % dos DM1. Compararam o

descontrole dos DM2 quanto ao regime terapêutico: 90% dos que usavam insulina e 64% dos

que não usavam insulina apresentavam controle inadequado. Quanto ao tempo da doença e

controle adequado de glicemia, observaram que pessoas com mais de 5 anos de tratamento

tinham maior descontrole glicêmico.
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A hipertensão  tem  prevalência  em  40%  ou  mais  nas  pessoas  com  diabetes.  A

prevalência de hipertensão é o dobro entre os pacientes com diabetes em comparação aos

indivíduos sem diabetes. O sobrepeso, obesidade, sedentarismo, altos níveis de triglicérides

podem interferir diretamente no aparecimento ou aumento da pressão arterial na pessoa com

diabetes.  A pessoa com diabetes tem maior probabilidade de ter dislipidemia pela resistência

a  insulina  (LARÉ  2017  apud  PINHO  et  al.,  2015;  FERRANNINI;  CUSHMAN,  2012;

WINKELMANN; FONTELA, 2014).

No estudo atual, esses indicadores estavam alterados antes da intervenção consulta de

Enfermagem  com e  sem app  e  continuaram alterados  nos  dois  grupos.  Assim  como foi

identificado nos estudos supracitados. Observa-se que mesmo no atual estudo a amostra tenha

sido pequena e o tempo de intervenção foi somente de 120 dias, os dados dos outros estudos

não são diferentes quanto à estas variáveis.

Concernente a estudos envolvendo  app  índices clínicos e laboratoriais em pessoas

com  diabetes,  CUI  et  al.(2016) realizaram  revisão  sistemática  e  meta-análise  de  ensaios

clínicos randomizados (ECR) que avaliavam o efeito de aplicações de m-Health em mudanças

na hemoglobina A1c (HbA1c), glicemia, pressão arterial, lipídios séricos, e peso corporal em

pacientes  com  DM2.   Identificaram  efeito  moderado  no  controle  glicêmico  após  as

intervenções baseadas em m-Health mensurado pela diferença de HbA1c.

No entanto, Cui et al., (2016) não encontraram efeito do m-Health na pressão arterial,

lipídios ou peso corporal. Afirmam que os estudos analisados apresentavam qualidade meto-

dológica e baixo risco de viés. Sugerem mais estudo para avaliação do impacto dos aplicati-

vos m-Health para cuidados com diabetes e autogestão do diabetes. 

Nesse  contexto,  Baron,  Mcbain,  e  Newman  (2012) por  meio  revisão  sistemática

avaliaram a evidência para a eficácia das intervenções m-health na gestão do diabetes em

hemoglobina glicada. 

Parkin et  al.,  (2012)  avaliaram um programa estruturado de automonitorização de

glicose em um ensaio clínico randomizado de 12 meses (n = 483) e demonstrou reduções nos

níveis de A1C de até 1,2%.  Essa abordagem não só pode reduzir significativamente os níveis

de  A1C,  como também aumentou  a  autoconfiança  e  a  motivação  geral  nos  pacientes.  O

SMBG, juntamente com a educação apropriada, tem o potencial de capacitar os pacientes com

conhecimento  acionável,  que  pode  ser  usado  para  gerenciar  a  variabilidade  da  glicose

sanguínea e melhorar o controle glicêmico (POLONSKY, 2011; PARKIN et al., 2012).
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No  estudo  atual,  pouquíssimas  variáveis  mostraram  significância  antes  e  após  a

intervenção consulta de Enfermagem tanto com e o sem app. Ainda assim, não se pode inferir

qual foi a melhor intervenção  com ou sem app em virtude do tamanho da amostra.

No  entanto,  pode-se  destacar  que  os  índices  laboratoriais  e  clínicos  podem  ser

interpretados  como  indicadores  de  resultado  medindo  se  o  processo  educacional,

acompanhamento, intervenção na saúde da pessoa com diabetes estão eficientes e eficazes

para melhora, indicando principalmente os comportamentos da pessoa. Serve para adequação,

ajustamento ou mudança de estratégia para a pessoa com diabetes atingir o controle da doença

e melhorar a qualidade de vida.

Outro sim, são os instrumentos que também podem ser usados como indicadores de

resultado  são  os  questionários  aplicados  nesse  estudo:  ATT-19,  DKN-A  e  QAD.  O

Questionário de Atividades de Autocuidado com o Diabetes avalia temas sobre alimentação,

atividade  física,  monitorização  da  glicemia,  cuidado  com  os  pés  e  uso  da  medicação  e

tabagismo.  De  certa  forma,  o  uso  desse  instrumento  faz  o  fechamento  do  processo  de

educação em saúde em diabetes, se a facilitação do conhecimento sobre diabetes e promoção

de autocuidado  (DNK-A) e  as  estratégias  de  aprendizagem social  e  comportamental  para

melhorar o autogerenciamento de cuidados. 

Nesse sentido,  o enfermeiro pode identificar  e medir  o grau de influência sobre o

comportamento da pessoa com diabetes em alguns aspectos: “sistema de crenças e valores,

lócus de controle referido pela pessoa, grau de internalização da auto- eficácia, rede de apoio

social disponível, grau de empoderamento sobre o seu processo de saúde doença e grau de

autonomia  e  funcionalidade”  para  que  possa  atuar  de  forma  pontual  para  influenciar  na

mudança de comportamento para comportamentos saudáveis (FUNNEL et al., 2007).

Dessa forma, o enfermeiro pode reverter um comportamento prejudicial à qualidade de

vida da pessoa com diabetes, identificado pela mensuração dos índices clínicos, laboratoriais

e  de  autocuidado,  em  comportamentos  saudáveis  ou  realizar  reforço  positivo  à

comportamentos adequados já adquiridos.

O enfermeiro pode desenvolver esse processo na Consulta de Enfermagem, atividade

privativa do enfermeiro (COFEN, 2009). Brasil (2013) diz que um dos principais objetivos da

consulta de Enfermagem na atenção à saúde à pessoa com diabetes é a educação em saúde

para  o  autocuidado,  a  educação  em  saúde  se  tornou  estratégia  crucial  para  assegurar  o

autocuidado e controle glicêmico (SBD, 2016). 
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A Educação em Saúde em diabetes é reconhecida pela SBD (2016) como a principal

ferramenta  para  assegurar  o  autocuidado  e  consequentemente  o  estímulo  do  autocontrole

glicêmico à pessoa com diabetes.  Silva et al., (2009) entendem que Educação em Saúde é

capacitar às pessoas para escolhas de vida mais saudáveis, baseada no processo de ensino

aprendizagem e na inter-relação do conhecimento científico e popular.

Entendendo que a Consulta de Enfermagem é uma tecnologia do cuidar  (DANTAS;

SANTOS; TOURINHO, 2016) e usa outras tecnologias para  prestar cuidado à pessoa com

diabetes .  Dentre elas, o m-Health. A tecnologia m-Health propõe agregar valor na prestação

cuidados à pacientes, incluindo diabéticos. Se tornou uma forma de promover saúde e modo

de gerenciar a própria saúde (DICIANNO, 2015; WHO, 2011).

 Devido  à  dificuldade  de  mudança  de  comportamento  nas  doenças  crônicas,  as

tecnologias  m-Health têm sido intensamente estudadas nos últimos vinte anos, para usar as

potencialidades  da  tecnologia  como ferramentas  de  apoio  à  mudança  de  comportamento.

Porém,  a  grande  maioria  das  aplicações  m-Health existentes  não  só  não  utiliza  modelos

teóricos  para a  mudança de comportamento,  mas  também não tem avaliação clínica para

validar as suas abordagens (ROSSI; BIGI, 2017).
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6 CONCLUSÃO

A finalidade principal deste estudo, era conhecer o efeito tecnologia m-Health para o

autocuidado de pessoas com diabetes tipo 2, na intervenção da Consulta de Enfermagem.

Especificamente, comparando o conhecimento, atitude e atividades de autocuidado da pessoa

com diabetes tipo 2, antes e depois da  intervenção de Consulta de Enfermagem com e sem

um app.  Porém, em virtude do tamanho da amostra não permitiu fazer algumas inferências

quanto ao uso ou não do app. 

O  estudo  iniciou  com  21  participantes,  divididos  em  dois  grupos,  um  grupo  (10

participantes) só recebeu a intervenção Consulta de Enfermagem e outro (11 participantes)

recebeu  a  intervenção  Consulta  de  Enfermagem  usando  app para  anotar  seus  dados  de

glicemia, alimentar, por exemplo, acompanhar sua doença.

Todavia, 06 do grupo com  app manifestaram o desejo de não usar mais o  app por

alegarem dificuldade no manuseio do instrumento. Então, o referido grupo, finalizou o estudo

apenas  com  05  participantes.  O  que  inviabilizou  comparação  estatística  e  somente  a

intervenção consulta de Enfermagem.

No estudo a amostra dos dois grupos foi predominante masculino, na faixa etária de 40

a 49 anos de idade,  estado civil casado, escolaridade ensino médio, tempo diagnóstico de

diabetes entre 1 ano e 5 anos.

Foi aplicado instrumentos para aferir nível de atitude (ATT-9), conhecimento (DNK-

A), atividades de autocuidado (QAD)  antes e  depois (na Consulta 06),  da  intervenção de

Consulta de Enfermagem. Ao mesmo tempo da aplicação dos instrumentos foi mensurado

índice laboratoriais e clínicos dos participantes.

Na variável atitude, a maioria dos resultados dos dois grupos mostraram escore <70,

indicando atitude não positiva acerca da doença. Isto é, prontidão não positiva para mudança,

aceitação da doença,  receptividade ao tratamento, confiança no tratamento, eficácia pessoal,

percepção sobre a saúde, aceitação social. No grupo sem app houve significância antes e após

a intervenção.

Observa-se  que  em  outros  estudos,  as  pessoas  com  diabetes  também  manifestam

prontidão  negativa  através  do  ATT-19.  Sabe-se  que  a  atitude  positiva  para  a  mudança  é
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essencial para a pessoa com diabetes adotar comportamentos saudáveis. Nesse estudo, apesar

do ATT-19 não indicar essa mudança após a intervenção, foi observado na prática, através de

relatos dos participantes e familiares prontidão positiva, principalmente após a Consulta 3 da

intervenção  Consulta  de  Enfermagem  e  aferido  pela  diminuição  de  índices  clínicos  e

laboratoriais. Talvez, se o tempo de intervenção fosse maior, os resultados teriam sido mais

expressivos.

Quanto  ao  conhecimento  relacionado  ao  diabetes  (DNK-A)  dos  participantes.  Em

números absolutos, o grupo com app teve melhores resultados após a intervenção.  Porém, na

significância  estatística  na  comparação  dos  dois  grupos,  o  grupo  sem app foi  mais

significante,  antes e após a intervenção. Em virtude do tamanho da amostra,  não se pode

inferir se a intervenção Consulta de Enfermagem é melhor sem ou com o app.

Na variável autocuidado (QAD), a maioria dos participantes dos dois grupos os dois

aumentaram  a  frequência  de  dias  da  pratica  os  autocuidados,  em  números  absolutos.  A

intervenção  sem o  app, mostrou que houve efeito apenas nos item: realizar atividade física

(Exact  Sig<  0,016),  avaliação  do  açúcar  (Exact  Sig<  0,044),  examinar  os  pés  (Exact

Sig<0,044).  No grupo com app não foi observado significância.

Quando comparado a variável Autocuidado (QAD), após a intervenção Consulta de

Enfermagem com uso e o sem de app, observa-se significância estatística pelo teste estatístico

Mcnemar para os itens: Realizar atividade física e Examinar dentro dos sapatos. 

Na avaliação dos índices laboratoriais e clínicos, em números absolutos, houve uma

pequena melhora depois da intervenção nos dois grupos. Mas os resultados não mostraram

significância estatística em nenhum dos grupos. 

No desenvolvimento do estudo surgiram algumas limitações como: a escolha do app

para realizar o estudo. Encontrado 250 app para Android na loja Google online. A escolha foi

baseada nos comportamentos saudáveis que a pessoa com diabetes, preconizados pela ADA e

SBD. Porém, não foi levado em consideração o fator de usabilidade. E talvez por isso, houve

desistência de 06 participantes do grupo que estava usando o app diabetes: M.

Outra limitação foi o recrutamento da amostra de 68% do previsto (40 participantes) e

no processo de exclusão,  saíram 19. Iniciando o estudo 21 participantes.   Posteriormente,

houve perda de mais de 50% do grupo que estava usando o app por dificuldade de manuseio

do  app. Diante dessas limitações, o estudo que iniciou com objetivo metodológico de ser
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randomizado, teve que ser transformado em estudo comparativo e ainda não se pode realizar

inferências e confirmar hipótese verdadeira.

O  estudo  Tecnologia  m-Health no  autocuidado  de  pessoas  com  diabetes  foi

inconclusivo,  em  virtude  do  tamanho  da  amostra.  Diante  disso,  sugere-se  mais  estudos

relacionados  ao  assunto.  Visto  que,  a  mudança  para  comportamento  saudável  de  pessoas

acometidas  por  doenças  crônica,  incluindo  o  diabetes  tipo  2,  é  parte  mais  difícil  do

tratamento, segundo especialista da área. A tecnologia pode ser utilizada como ferramenta

para acompanhar, mensurar, mudar estratégias para que o tratamento, não medicamentoso ou

medicamentos para que o mesmo seja eficaz.

Outro sim, a tecnologia  m-Health pode ser uma poderosa aliada ao Enfermeiro na

Consulta de Enfermagem, no processo de educação e saúde, melhoria do autocuidado e assim

estimular melhor qualidade de vida da pessoa com diabetes. Essa tecnologia está em larga

expansão e cada vez melhor. Alguns desenvolvedores específicos de diabetes estão buscando

realizar estudos randomizados, com feedback de profissionais da área e pacientes para melhor

atender a pessoa com diabetes. Além de muitos permitirem gerenciamento de dados por web a

partir da alimentação de dados por aplicativos pelo paciente.

A recomendação mais importante desse estudo, é mais pesquisas sobre Consulta de

Enfermagem como principal  tecnologia do cuidar  da pessoa com diabetes  e  utilização de

instrumentos  validados  de  medidas  para  acompanhar  os  efeitos  das  intervenções  nos

comportamentos de autocuidado da pessoa com diabetes.

Desta forma, não se pode fazer inferências verdadeiras sobre o estudo Tecnologia m-

health no autocuidado de pessoas com diabetes, se existe ou não existe efeito significativo no

conhecimento, atitude, autocuidado, índices laboratoriais e clínico,  na intervenção Consulta

de Enfermagem com ou sem app.  

Mas, pode-se inferir que a intervenção Consulta de Enfermagem é eficiente e eficaz

por si só na adoção de comportamentos saudáveis da pessoa com diabetes tipo 2, pois, apesar

do  tempo  de  120  dias  de  intervenção,  houve  mudanças  de  resultados  significativos  de

autocuidado: atividade física, avaliação de açúcar no sangue e examinar os pés.
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APÊNDICE A

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR

          VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO             
                                     EM ENFERMAGEM

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TÍTULO  DA  PESQUISA:  TECNOLOGIA  M-HEALTH NO  AUTOCUIDADO  DE
PESSOAS COM DIABETES
NOME DO PESQUISADOR: Marcilene Brito de Almeida
 ENDEREÇO:  Avenida Açaí,713- Brasil Novo, Macapá-AP
TELEFONE: 96 991176167

Prezado(a) Participante,

O(a)  Sr.(a)  está  sendo  convidado(a)  a  participar  do  estudo  “Tecnologia  m-Health no
autocuidado  de  pessoas  com  diabetes”,  desenvolvida  por  Marcilene  Brito  de  Almeida,
Mestranda do Curso do Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem da
Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Ceará, sob a orientação  Profª Drª  Léa Maria Moura
Barroso  Diógenes,  que  irá  investigar  o  efeito  do  uso  de  um  aplicativo  móvel  para  o
autocuidado da pessoa com diabetes tipo2. Nós estamos desenvolvendo esta pesquisa porque
queremos saber se um aplicativo móvel para Diabetes ajuda a pessoa com diabetes a se auto
cuidar.

1. POR QUE VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR?
O  convite  para  a  sua  participação  se  deve  pelo  motivo  de  ser  policial  militar  ativo  da
Corporação PMAP, estar com diabetes tipo2 e resultado do exame de hemoglobina glicada
igual ou maior que 7%.

2.  COMO SERÁ A MINHA PARTICIPAÇÃO?

Ao participar desta pesquisa  o(a) Sr.(a)  terá encontros agendados com a pesquisadora que
serão divididos em seis momentos. Esses encontros serão ao mesmo tempo da Consulta de
Enfermagem  na  Policlínica  da  PMAP.   o(a)  Sr.(a)  receberá  o  atendimento  de  rotina  de
Enfermagem da Policlínica da PMAP e atendimento de outros profissionais de saúde que
forem  necessários  para  seu  acompanhamento  de  saúde.  Será  solicitado  ao  (a)  Sr.(a) a
responder três questionários no primeiro e sexto encontro, a saber: sobre o quanto o(a) Sr.(a)
conhece sobre diabetes, o que o(a) Sr.(a) pensa sobre a doença e sobre atividades que o(a) Sr.
(a) se cuidando relacionado a doença. As perguntas se fazem necessária para identificar como
a Enfermagem poder melhor lhe ajudar no controle da doença. E jamais pense que é para lhe
acusar ou menosprezar o seu conhecimento, atitude e autocuidado frente a doença ou com
o(a)  Sr.(a)  mesmo.  Também será solicitado ao  (a)  Sr.(a) que apresente resultados  exames
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laboratoriais  já  realizados,  preferencialmente  dos  últimos  15  dias,  no  primeiro  e  sexto
encontro de hemoglobina glicada, glicemia em jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos.
Serão  mensurados  na  primeiro  e  sexto  encontro,  que  também  faz  parte  da  consulta  de
Enfermagem, peso,  altura,  circunferência  abdominal,  circunferência  de cintura e  quadril  e
pressão arterial. Lembramos que a sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e
o(a) Sr.(a) tem plena autonomia e liberdade para decidir se quer ou não participar. O(a) Sr.(a)
pode desistir da sua participação a qualquer momento, mesmo após ter iniciado as consultas
de Enfermagem que serão pontos de coleta de dados para o estudo. Caso deseje não participar
mais do estudo,  o(a) Sr.(a)  pode continuar com o atendimento de Enfermagem e de outros
profissionais  da  Policlínica  da  PMAP sem nenhum prejuízo  para  o(a)  Sr.(a).  Não haverá
nenhuma penalização caso decida não consentir a sua participação, ou desistir  da mesma.
Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. A qualquer momento, durante a
pesquisa,  ou  posteriormente,  poderá  solicitar  do  pesquisador  informações  sobre  sua
participação  e/ou  sobre  a  pesquisa,  o  que  poderá  ser  feito  através  dos  meios  de  contato
explicitados neste Termo.

3. QUEM SABERÁ SE EU DECIDIR PARTICIPAR?
Somente o pesquisador responsável e sua equipe saberá que o(a) Sr.(a) está participando desta
pesquisa. Ninguém mais saberá da sua participação. Entretanto, caso o(a) Sr.(a) deseje que o
seu nome, seu rosto, ou o nome da sua instituição conste do trabalho final, nós respeitaremos
sua decisão. Basta que o(a) Sr.(a) marque ao final deste termo a sua opção.

4. GARANTIA DA CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE.
Todos os dados e informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer serão guardados de forma sigilosa.
Garantimos a confidencialidade e a privacidade dos seus dados e das suas informações. Tudo
que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam conseguidas por avaliações físicas, laboratoriais,
imagens e respostas dos questionários acima citados serão utilizadas(os) somente para esta
pesquisa. As imagens que poderão ser captadas serão de atividades de autocuidados, do ensino
de  autocuidado  por  enfermeira  (o),  de  evolução  corporal  de  dados  clínicos  como  peso
corporal, por exemplo. Caso sejam captadas imagens e o(a) Sr.(a) autorizar a usá-las serão
para  ilustrar  a  pesquisa.  O  material  da  pesquisa  com  os  seus  dados  e  informações  será
armazenado em local seguro e guardados em arquivo, por pelo menos 5 anos após o término
da pesquisa. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados
da pesquisa. Caso o(a) Sr.(a) autorize que sua imagem seja publicada, teremos o cuidado de
anonimizá-la, ou seja, seu rosto ficará desfocado e/ou colocaremos uma tarja preta na imagem
dos seus olhos e ninguém saberá que é o(a) Sr.(a).

5. EXISTE ALGUM RISCO SE EU PARTICIPAR?
Sim, porém é considerado mínimo, como de constrangimento de ser excluído da pesquisa
pelos  critérios  de  exclusão,  complicações  relacionadas  a  doença  de  não  competência  do
enfermeiro,  como, também o de constrangimento da pessoa não praticar autocuidado para
controle da doença e se sentir  cobrada por isso. Os riscos serão minimizados da seguinte
forma: quando houver exclusão da pessoa na pesquisa, pelos critérios já estabelecidos, o(a) Sr.
(a) será direcionada e atendida pela equipe de saúde da Policlínica.  Toda abordagem será
técnica  e  respeitosa  aos  que  atenderem os  critérios  de  inclusão  e  exclusão  e  em todo  o
processo da pesquisa, respeitando individualidade e necessidade de cada pessoa. Em situações
de não competência do enfermeiro a pessoa será encaminhado ao suporte médico, nutricional
e psicológico da PMAP e/ou para a rede estadual de saúde do Amapá.  Os procedimentos
utilizados na pesquisa - responder a três questionários sobre o seu conhecimento acerca da
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diabetes, o que o(a) Sr.(a) pensa sobre a doença e sobre atividades relacionadas aos cuidados
relacionados  a  doença,  como  controle  do  peso,  altura,  circunferência  abdominal,
circunferência de cintura e quadril e pressão arterial e exames laboratoriais, que o(a) Sr.(a) já
realizou apresentam um risco mínimo como de constrangimento durante o preenchimento dos
questionários ou da mensuração de dados clínicos, por não praticar autocuidado para controle
da doença e se sentir cobrada por isso, constrangimento de ser excluído da pesquisa pelos
critérios de exclusão, complicações relacionado a doença de não competência do enfermeiro.
O risco será reduzido pela abordagem técnica e respeitosa aos que atenderem os critérios de
inclusão  e  exclusão  e  em  todo  o  processo  da  pesquisa,  respeitando  a  individualidade  e
necessidade de cada pessoa. Em situações de não competência do enfermeiro relacionado a
atenção à saúde da pessoa com diabetes será encaminhado ao suporte médico, nutricional e
psicológico  da  PMAP e/ou  para  a  rede  estadual  de  saúde  do  Amapá.  Os  procedimentos
utilizados na pesquisa poderão trazer algum desconforto como levantar a blusa para mensurar
circunferência abdominal, de retirar os sapatos para pesar ou mesmo de responder perguntas
sobre  o  diabetes,  caso  não  aceite  a  doença.  Os  desconfortos  serão  minimizados  pela
abordagem técnica e respeitosa e individualizada da pesquisadora e os procedimentos a serem
realizados serão em sala reservada para consulta de Enfermagem.

6. EXISTE ALGUM BENEFÍCIO SE EU PARTICIPAR?
Os benefícios  esperados  com a  pesquisa  são  no  sentido  de conhecer  melhor  o  efeito  do
aplicativo  móvel  para  ajudar  as  pessoas  com diabetes  a  se  auto  cuidarem,  poderá  trazer
mudanças  para  comportamento  mais  saudáveis  para   o(a)  Sr.(a)  e  ajudá-lo  a  controlar  o
diabetes  e  ter  melhor  qualidade  de  vida.  Além de  ser  um precursor  para  implantação de
programas específicos para atenção a pessoa com diabetes na instituição PMAP.

7. FORMAS DE ASSISTÊNCIA E RESSARCIMENTO DAS DESPESAS.
Se o(a) Sr.(a) necessitar de encaminhamento, em situações de não competência do enfermeiro
relacionado  a  atenção  à  saúde  da  pessoa  com diabetes  como  resultado  encontrado  nesta
pesquisa, será encaminhado(a) por ao suporte médico, nutricional e psicológico da PMAP
e/ou para a rede estadual de saúde do Amapá. Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa,
não receberá nenhuma compensação financeira. No caso de algum gasto resultante da sua
participação na pesquisa e dela decorrentes, você será ressarcido. 

8. ESCLARECIMENTOS
Se o(a) Sr.(a) tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na

mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável. 

Nome do pesquisador responsável: Marcilene Brito de Almeida
Endereço: Rua Jovino Dinoá, s/n, Bairro Beirol, Macapá-AP
Telefone para contato: (96) 999176167
Horário de atendimento: 07:30 – 11:10

Se  o(a)  Sr.(a)  desejar  obter  informações  sobre  os  seus  direitos  e  os  aspectos  éticos
envolvidos na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza, CE.

O  Comitê  de  Ética  tem  como  finalidade  defender  os  interesses  dos  participantes  da
pesquisa em sua integridade e dignidade e tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do
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projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos,
da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade.

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – COÉTICA
Universidade de Fortaleza. 
Av. Washington Soares, 1321, Sala da Divisão de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação, Bloco M.
Bairro Edson Queiroz, CEP 60811-341.
Telefone (85) 3477-3122, Fortaleza, CE. 

9. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO.
Caso  o  Sr.(a).  aceite  participar  da  pesquisa,  não  receberá  nenhuma  compensação
financeira.  

      Se o Sr.(a).  estiver de acordo em participar deverá preencher e assinar o Termo de
Consentimento Pós-esclarecido que se segue, e receberá uma via deste Termo.  

O participante da  pesquisa ou seu representante legal, quando for o caso, deverá
rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE –
apondo sua assinatura na última página do referido Termo.

O pesquisador responsável deverá, da mesma forma, rubricar todas as folhas do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – apondo sua assinatura na 
última página do referido Termo.

10. USO DE IMAGEM
Caso o(a) Sr.(a) deseje que seu nome, seu rosto, apareça nos resultados da pesquisa, sem

serem anonimizados, marque um dos itens abaixo.
___ eu desejo que o meu nome conste do trabalho final.
 ___ eu desejo que o meu rosto/face conste do trabalho final.
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11. CONSENTIMENTO 

Pelo  presente  instrumento  que  atende  às  exigências  legais,  o(a)  Sr.(a)
_____________________________________________________________________,
portador(a) da cédula de identidade__________________________, declara que, após leitura
minuciosa do TCLE, teve  oportunidade de fazer  perguntas,  esclarecer  dúvidas  que  foram
devidamente explicadas pelos pesquisadores. Ciente dos serviços e procedimentos aos quais
será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu
CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO  em  participar  voluntariamente  desta
pesquisa. E, por estar de acordo, assina o presente termo.

Macapá-Ap,        /       /  201_

______________________________
Assinatura do participante

_____________________________
   Ou Representante legal

Impressão dactiloscópica

______________________________
Assinatura do Pesquisador
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APÊNDICE B

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR

          VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO             
                                     EM ENFERMAGEM

       CARTA DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA
                       

Ilmo. Sr. Rodolfo Pereira de Oliveira Júnior - Coronel PMAP

Comandante Geral da PMAP,

Solicitamos  autorização  institucional  para  a  realização  da  pesquisa  intitulada
“Tecnologia m-Health no autocuidado de pessoas com diabetes” a ser realizada na Policlínica
da PMAP pela pesquisadora Marcilene Brito de Almeida, Mestranda do Curso do Mestrado
Profissional  em  Tecnologia  e  Inovação  em  Enfermagem  da  Universidade  de  Fortaleza
(UNIFOR), Ceará, sob a orientação Profª Drª Léa Maria Moura Barroso Diógenes,  que tem
como objetivo principal avaliar o efeito do uso do m-Health Diabetes: M no autocuidado de
pessoas com diabetes tipo 2.

A pesquisa utilizará para a propositura investigativa a metodologia de Ensaio Clínico
Randomizado com militares com diabetes tipo2 no período de dezembro de 2017 a março de
2018. Os miliares serão solicitados a participarem da pesquisa e os que aceitarem, dentro da
amostra estabelecida pelo estudo, serão divididos em dois grupos, um que usará o aplicativo
Diabetes M e outro que não usará o aplicativo durante 105 dias em que serão atendidos em
seis de consulta de Enfermagem consecutivas. A finalidade específica é comparar indicadores
de conhecimento, atitude e atividades de autocuidado, clínicos e laboratoriais da pessoa com
diabetes tipo 2 com uso e sem uso do m-Health (aplicativo Diabetes: M). O grupo que não
usará o aplicativo não terá  prejuízo no seu atendimento de saúde.  Portanto,  necessito,  ter
acesso  à  Policlínica,  aos  policiais  com diabetes  tipo2  e  as  consultas  de  Enfermagem da
Policlínica da PMAP.

A pesquisa segue as recomendações do Conselho Nacional de Saúde (CNS), por meio
da Resolução 466/12, que se refere às pesquisas envolvendo seres humanos. Os pacientes que
concordarem em participar da pesquisa, assinarão o TCLE, que contém as informações do
estudo, tais como: objetivos do estudo, procedimentos e métodos de coleta de dados e sigilo
das identidades pessoais. Ao mesmo tempo, solicitamos a autorização para que o nome desta
instituição possa constar no relatório final, bem como em publicações futuras, sob a forma de
artigo científico. Asseguramos que os dados coletados nesta instituição serão utilizados tão
somente  para  a  realização  deste  estudo  e  mantidos  em  sigilo  absoluto,  conforme
determina  o  item III.2  “i”  da  Resolução  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  (CNS/MS)  nº
466, de 12 de dezembro de 2012. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Instituição, agradecemos
antecipadamente atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários.

( ) Concordo com a solicitação                  ( ) Não concordo com a solicitação
Macapá- Ap, 09 outubro de 2017
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Marcilene Brito de Almeida
Mestranda em Tecnologia e Inovação em Enfermagem.

ANEXO A

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR

          VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO             
                                     EM ENFERMAGEM

DIABETES KNOWLEDGE QUESTIONNAIRE (DKN-A)

1. No diabete SEM CONTROLE, o açúcar 
no sangue é:
A. Normal
B. Alto
C. Baixo
D. Não sei

2. Qual destas afirmações é 
VERDADEIRA?
A. Não importa se sua diabete não está sob
controle, desde que você não entre em 
coma
B. É melhor apresentar um pouco de açúcar
na urina para evitar a hipoglicemia
C. O controle mal feito da diabete pode
resultar numa chance maior de 
complicações
mais tarde
D. Não sei

3. A faixa de variação NORMAL de glicose
no sangue é de:
A. 70-110mg/dl
B. 70-140mg/dl
C. 50-200mg/dl
D. Não sei

5. O ARROZ é composto principalmente
de:
A. Proteínas
B. Carboidratos
C. Gordura
D. Minerais e vitaminas
E. Não sei

6. A presença de CETONAS NA URINA
é:
A. Um bom sinal
B. Um mau sinal
C. Encontrado normalmente em quem tem
diabete
D. Não sei

7. Quais das possíveis complicações 
abaixo
NÃO estão geralmente associadas à 
diabete
A. Alterações visuais
B. Alterações nos rins
C. Alterações nos pulmões
D. Não sei

VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO
DIABETES KNOWLEDGE QUESTIONNAIRE (DKN-A)

INSTRUÇÕES:  este é um pequeno questionário para descobrir o quanto o Sr.(a) sabe
sobre o diabetes. Se souber a resposta certa, faça um círculo na letra em frente dela. Se
não souber a resposta, faça um círculo em volta da letra à frente de “Não sei”
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4. A MANTEIGA é composta 
principalmente de:
A. Proteínas
B. Carboidratos
C. Gordura
D. Minerais e vitaminas
E. Não sei

8. Se uma pessoa que está tomando
insulina apresenta uma TAXA ALTA DE
AÇUCAR NO SANGUE OU NA
URINA, assim como presença de cetonas,
ela deve:
A. Aumentar a insulina
B. Diminuir a insulina
C. Manter a mesma quantidade de insulina
e a mesma dieta, e fazer um exame de
sangue e de urina mais tarde
D. Não sei

9. SE UMA PESSOA COM DIABETE
está tomando insulina e fica doente ou não
consegue comer a dieta receitada:
A. Ela deve parar de tomar insulina
imediatamente
B. Ela deve continuar a tomar insulina
C. Ela deve usar hipoglicemiante oral para
diabete em vez da insulina
D. Não sei

10. Se você sente que a
HIPOGLICEMIA está começando, você
deve:
A. Tomar insulina ou hipoglicemiante oral
imediatamente
B. Deitar-se e descansar imediatamente
C. Comer ou beber algo doce
imediatamente
D. Não sei

11. Você pode comer o quanto quiser dos
seguintes ALIMENTOS:
A. Maçã
B. Alface e Agrião
C. Carne
D. Mel
E. Não sei

12. A HIPOGLICEMIA é causada por:
A. Excesso de insulina
B. Pouca insulina
C. Pouco exercício
D. Não sei

PARA AS PRÓXIMAS PERGUNTAS
HAVERÁ 2 RESPOSTAS CERTAS.
MARQUE-AS

13. Um QUILO é:
A. Uma unidade de peso
B. Igual a 1000 gramas
C. Uma unidade de energia
D. Um pouco mais que duas gramas
E. Não sei

14. Duas das seguintes substituições estão
CORRETAS:
A. Um pão francês é IGUAL a quatro (4)
biscoitos de água e sal
B. Um ovo é IGUAL a uma porção de 
carne moída
C. Um copo de leite é IGUAL a um copo 
de suco de laranja
D. Uma sopa de macarrão é IGUAL a uma
sopa de legumes
E. Não sei

15. Se eu não estiver com vontade de
COMER O PÃO FRANCÊS permitido na
minha dieta para o café da manhã, eu 
posso:
A. Comer quatro (4) biscoitos de água e sal
B. Trocar por dois (2) pães de queijo 
médios
C. Comer uma fatia de queijo
D. Deixar pra lá
E. Não sei
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ANEXO B

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR

          VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO             
                                     EM ENFERMAGEM

DIABETES ATTITUDE QUESTIONNAIRE (ATT-19)

1. Se eu não tivesse DIABETE, eu seria uma 
pessoa bem diferente
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

2. Não gosto que me chame de DIABÉTICO
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

3. Ter DIABETE foi a pior coisa que aconteceu 
na minha vida
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

4. A maioria das pessoas tem dificuldade em se 
adaptar ao fato de ter DIABETE
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

6. Parece que não tem muita coisa que eu 
possa fazer para controlar a minha DIABETE
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

7. Há pouca esperança de levar uma vida 
normal com DIABETE
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

8. O controle adequado da DIABETE envolve 
muito sacrifício e inconvenientes
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

9. Procuro não deixar que as pessoas saibam 
que tenho DIABETE
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo

VERSÃO BRASILEIRA DO QUESTIONÁRIO
DIABETES ATTITUDE QUESTIONNAIRE (ATT-19)

INSTRUÇÕES: este formulário contém 19 perguntas para ver como o Sr.(a) se sente
sobre o diabetes e o seu efeito em sua vida. Coloque um X na opção que corresponde à
sua resposta.
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5. Costumo sentir vergonha por ter DIABETE
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

( )Concordo totalmente

10. Ser diagnosticado com DIABETE é o
mesmo que ser condenado a uma vida de 
doença
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

11. Minha dieta de DIABETE não atrapalha 
muito minha vida social
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

12. Em geral, os médicos precisam ser muito 
mais atenciosos ao tratar pessoas com 
DIABETE.
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

13. Ter DIABETE durante muito tempo muda a 
personalidade da pessoa
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

14. Tenho dificuldade em saber se estou bem ou 
doente
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

15. DIABETE não é realmente um problema 
porque pode ser controlado
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo

16. Não há nada que eu possa fazer, se você 
tiver DIABETE
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

17. Não há ninguém com quem eu possa falar 
abertamente sobre a minha DIABETE
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

18. Acredito que convivo bem com a 
DIABETE
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente

19. Costumo achar que é injusto que eu tenha
DIABETE e outras pessoas tenham saúde 
muito boa
( ) Não concordo de jeito nenhum
( ) Discordo
( )Não sei
( )Concordo
( )Concordo totalmente
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ANEXO C

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR

          VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - VRPG
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO             
                                     EM ENFERMAGEM

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES DE AUTOCUIDADO COM O DIABETES (QAD)

1. ALIMENTAÇÃO GERAL

1.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS seguiu uma dieta saudável               0  1   2   3   4   5   6   7 
1.2 Durante o último mês, QUANTOS DIAS POR SEMANA, em média, 

seguiu a orientação alimentar, dada por um profissional de saúde

 (médico, enfermeiro, nutricionista)                                                              0  1   2   3   4   5   6   7

2. ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA

2.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu cinco ou

       mais porções de frutas e/ou vegetais                                                           0  1   2   3   4   5   6   7 

2.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu alimentos ricos em gordura, como carnes vermelhas  

     ou alimentos com leite integral ou derivados                                                 0  1   2   3   4   5   6   7

2.3 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu doces                                      0  1   2   3   4   5   6   7

3. ATIVIDADE FÍSICA

3.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS realizou atividade física durante pelo menos 

      30 minutos (minutos totais de atividade contínua, inclusive andar)              0  1   2   3   4   5   6   7

3.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS praticou algum tipo de exercício

      físico específico (nadar, caminhar, andar de bicicleta), 

      sem incluir suas atividades em casa ou em seu trabalho                               0  1   2   3   4   5   6   7

4. MONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA

4.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou o açúcar no sangue                0  1   2   3   4   5   6   7

4.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou o açúcar no sangue o
      número de vezes recomendado pelo médico ou enfermeiro                          0  1   2   3   4   5   6   7

5. CUIDADOS COM OS PÉS

5.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS examinou seus pés                             0  1   2   3   4   5   6   7

As perguntas que se seguem questionam-no sobre seus cuidados com o diabetes durante os
últimos sete dias. Se você esteve doente durante os últimos sete dias, por favor, lembre-se
dos últimos sete dias em que não estava doente.
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5.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS examinou dentro de 

      seus sapatos antes de calçá-los                                                                      0  1   2   3   4   5   6   7

5.3 Em quantos dos últimos SETE DIAS secou os espaços entre 

      os dedos dos pés depois de lavá-los                                                               0  1   2   3   4   5   6   7

6. MEDICAÇÃO

6.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou seus medicamentos do

      diabetes, conforme foi recomendado OU (se insulina e comprimidos)         0  1   2   3   4   5   6   7

6.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou suas injeções de insulina,
       conforme foi recomendado                                                                           0  1   2   3   4   5   6   7

6.3 Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou o número indicado de
       comprimidos de diabetes                                                                              0  1   2   3   4   5   6   7

7. TABAGISMO

7.1 Você fumou um cigarro, ainda que só uma tragada, durante os últimos sete dias     Sim    
Não

7.2 Se sim, quantos cigarros fuma, habitualmente, num dia Número de cigarros: ________________

7.3 Quando fumou seu último cigarro
 Nunca fumou
 Há mais de dois anos
 Um a dois anos atrás
 Quatro a doze meses atrás
 Um a três meses atrás
 No último mês
 Hoje
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