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RESUMO 

GUIMARÃES, M. F. L. Atitudes psicológicas em pessoas com diabetes 

mellitus tipo 2: Associação com características sociodemográficas e 

controle glicêmico. 2019. 87 f. Dissertação [Mestrado em Enfermagem] – 

Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

2019. 

  

Introdução: As atitudes psicológicas das pessoas acometidas por diabetes tipo 

2, como tristeza e raiva ou confiança e satisfação em conviver com a condição 

crônica podem estar relacionadas às características sociodemográficas e ao 

controle glicêmico. Objetivo: Associar as atitudes psicológicas de pessoas com 

diabetes tipo 2 com as características sociodemográficas e o controle 

glicêmico. Método: O estudo utilizou o banco de dados da pesquisa intitulada: 

“Avaliação da efetividade de um programa educativo em diabetes mellitus tipo 

2 na Atenção Primária à Saúde”, que avaliou as atitudes psicológicas das 

pessoas com diabetes tipo 2. Trata-se de ensaio randomizado com cluster, 

realizado com 278 pessoas com diabetes tipo 2, em 10 Unidades Básicas de 

Saúde, do município de Divinópolis, Minas Gerais, entre os anos de 2013 e 

2016. Cada unidade constituiu um cluster, sendo 5 delas aleatorizadas no 

grupo intervenção (GI=160) e as restantes, no grupo controle (GC=118). Todos 

os participantes continuaram recebendo o atendimento convencional oferecido 

nas unidades e apenas o GI participou do programa educativo, durante 12 

meses. Os dados foram coletados por meio de questionário sociodemográfico 

no tempo inicial e do instrumento de atitudes psicológicas (ATT-19) e exame de 

hemoglobina glicada (Hb1Ac), nos tempos inicial e final do programa educativo. 

O programa Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS), versão 20.0 

foi utilizado para a realização dos testes estatísticos. As médias do escore de 

atitudes psicológicas e HbA1c entre GC e GI foram comparadas após término 

do programa educativo, utilizando o Generalized Estimating Equations Model 

(GEE). Os coeficientes não padronizados (β) e seus respectivos intervalos de 

confiança (IC = 95%) foram calculados e apresentados. Para verificar as 

associações, foi calculado o valor p dos efeitos intragrupos, da interação entre 

tempo e grupo e da interação entre tempo, grupo e características 

sociodemográficas/tempo de diabetes. Foi realizada estatística descritiva com 



tabelas de distribuição de frequência, cálculos de medidas de tendência central 

e de dispersão. Considerou-se o nível de significância de 5% (p<0,05) para as 

análises. Resultados: Os participantes do GI terminaram a intervenção com 

valores maiores de atitudes psicológicas (β=11,21; IC=95%: 7,4-15,0), quando 

comparados ao GC. Observou-se valor de p significativo para a interação entre 

tempo, grupo e escolaridade (p=0,025), o que indica que ter maior escolaridade 

potencializou o efeito da intervenção, uma vez que a diferença das médias de 

GC e GI no tempo final foram maiores entre aqueles de maior escolaridade, 

comparado àqueles de menor escolaridade. Considerando somente os 

participantes que tiveram evolução positiva dos escores de atitudes 

psicológicas, verifica-se que houve redução da HbA1c no GI (7,9±0,2 vs. 

7,4±0,2, p<0,001) e aumento da HbA1c no GC (7,5±0,2 vs, 7,8±0,2, p=0,044) e 

participantes do GI apresentaram menores valores de HbA1c no tempo final em 

relação ao GC (β=-0,9; IC 85%: -1,4; -0,5). Conclusão: Observou-se que a 

evolução positiva das atitudes psicológicas entre os participantes do programa 

educativo esteve associada aos maiores níveis de escolaridade e ao melhor 

controle glicêmico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus Tipo 2; Atitude; Atitude Frente à Saúde; 

Ajustamento Emocional; Emoções; Fatores Sociodemográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

GUIMARÃES, M. F. L. Psychological attitudes in people with type 2 

diabetes mellitus: Association with sociodemographic characteristics and 

glycemic control. 2019. 87 f. Dissertation [Master’s in Nursing] - School of 

Nursing, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. 

 

Introduction: The psychological attitudes of people with type 2 diabetes, such 

as sadness and anger or confidence and satisfaction in living with the chronic 

condition may be related to sociodemographic characteristics and glycemic 

control. Objective: To associate the psychological attitudes of people with type 

2 diabetes with sociodemographic characteristics and glycemic control. 

Method: The study used the research database entitled: “Evaluation of the 

effectiveness of an educational program in type 2 diabetes mellitus in primary 

health care”, which evaluated the psychological attitudes of people with type 2 

diabetes. randomized cluster study, conducted with 278 people with type 2 

diabetes, in 10 Basic Health Units, in the city of Divinópolis, Minas Gerais, 

between 2013 and 2016. Each unit constituted a cluster, 5 of them randomized 

in the intervention group ( GI = 160) and the rest in the control group (CG = 

118). All participants continued to receive conventional care offered at the units 

and only the GI participated in the educational program for 12 months. Data 

were collected through a sociodemographic questionnaire at the initial time and 

the psychological attitudes instrument (ATT-19) and glycated hemoglobin 

examination (Hb1Ac) at the beginning and end of the educational program. The 

Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS), version 20.0 was used to 

perform the statistical tests. The mean psychological and HbA1c scores 

between GC and GI were compared after the end of the educational program 

using the Generalized Estimating Equations Model (GEE). Non-standardized 

coefficients (β) and their respective confidence intervals (CI = 95%) were 

calculated and presented. To verify the associations, the p-value of the 

intragroup effects, the interaction between time and group and the interaction 

between time, group and sociodemographic characteristics / time of diabetes 

was calculated. Descriptive statistics were performed with frequency distribution 

tables, calculations of central tendency and dispersion measurements. A 



significance level of 5% (p <0.05) was considered for the analyzes. Results: GI 

participants ended the intervention with higher values of psychological attitudes 

(β = 11.21; CI = 95%: 7.4-15.0) when compared to the CG. Significant p value 

was observed for the interaction between time, group and education (p = 

0.025), which indicates that having higher education potentiated the effect of the 

intervention, since the difference of the mean and final means of CG were 

higher among those with higher education, compared to those with lower 

education. Considering only the participants who had positive evolution of 

psychological attitudes scores, there was a reduction in HbA1c in GI (7.9 ± 0.2 

vs. 7.4 ± 0.2, p <0.001) and increase in HbA1c. in the CG (7.5 ± 0.2 vs, 7.8 ± 

0.2, p = 0.044) and IG participants had lower HbA1c values at the final time 

compared to the CG (β = -0.9; CI 85 %: -1.4; -0.5). Conclusion: It was 

observed that the positive evolution of psychological attitudes among the 

participants of the educational program was associated with higher levels of 

education and better glycemic control. 

 

KEY WORDS: Type 2 Diabetes Mellitus; Attitude; Attitude to Health; Emotional 

Adjustment; Emotions; Sociodemographic Factors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Modelo das etapas do programa educativo......................................38 

 

Figura 2 - Diagrama do progresso de clusters e pessoas nas fases do ensaio 

randomizado......................................................................................................52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Distribuição das variáveis sociodemográficas e tempo de diabetes, 

Divinópolis, MG, Brasil, 2013 a 

2016.............................................................................................................53 

 

Tabela 2 – Tabela 2. Distribuição da variável atitudes psicológicas, segundo as 

variáveis sociodemográficas estratificadas, Divinópolis, MG, Brasil, 2013 a 

2016...................................................................................................................55 

 

Tabela 3. Distribuição da hemoglobina glicada (HbA1c), segundo a variável 

atitudes psicológicas, Divinópolis, MG, Brasil, 2013 a 

2016...................................................................................................................58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ADA – Associação Americana de Diabetes 

APS – Atenção Primária à Saúde  

ATT-19 – Diabetes Attitudes Questionnaire 

CAAE - Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

DP – Desvio Padrão 

ESF – Equipe de Saúde da Família 

FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

GC – Grupo Controle  

GEE – Generalized Estimating Equations Model 

GI – Grupo Intervenção 

HbA1c – Hemoglobina Glicada 

HIPERDIA – Cadastramento de Hipertensos e Diabéticos 

HPLC – Cromatografia Líquida por Troca Iônica  

OMS – Organização Mundial da Saúde  

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences® 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Tf – Tempo final 

Ti – Tempo inicial 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________Apresentação



APRESENTAÇÃO 

 

Durante todo meu percurso acadêmico na UFMG, iniciado em 2010, com 

o ingresso no curso de graduação em Enfermagem, estive envolvida com 

atividades de pesquisa na linha de Gestão e Educação na Saúde e 

Enfermagem. O interesse surgiu logo no início da graduação, quando optei por 

cursar disciplinas do curso de Gestão de Serviços de Saúde para compor a 

grade de Formação Complementar Aberta.  

Entre os anos de 2013 e 2015, ingressei no Núcleo de Pesquisa 

Administração em Enfermagem da UFMG (NUPAE), onde atuei como bolsista 

de Iniciação Científica e desenvolvi meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Após a conclusão da graduação, em busca de aprofundar conhecimentos 

sobre a articulação entre Gestão e Educação na Enfermagem, atuei como 

Pesquisadora de Campo em estudos sobre Modelos de Gestão nos Serviços 

de Saúde Brasileiros, realizados mediante parceria entre Ministério da Saúde 

(MS) e Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Em seguida, ingressei 

no Núcleo de Pesquisas e Estudos em Saúde Coletiva (NUPESC) da UFMG, 

como bolsista de Apoio Técnico, atuando em atividades socioeducativas no 

Centro de Pesquisa René Rachou - FIOCRUZ/MG, entre 2015 e 2016. 

Em 2017, ingressei no Núcleo de Gestão, Educação e Avaliação em 

Saúde (NUGEAS) da UFMG, como bolsista de Mestrado. Dando continuidade 

aos estudos, pude ampliar meus conhecimentos sobre estratégias educativas e 

Avaliação em Saúde e Enfermagem.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diabetes tipo 2 é uma condição crônica e progressiva considerada um 

dos principais problemas mundiais de saúde pública, destacando-se pelo 

rápido aumento da prevalência e elevados índices de morbimortalidade (WHO, 

2018). Caracteriza-se por altos níveis glicêmicos, que podem causar 

complicações vasculares, renais, oculares, dentre outras, resultando em 

prejuízos tanto para pessoas acometidas pela perda de anos de vida 

produtivos, como para os sistemas de saúde, advindos dos altos custos de 

assistência (SBD, 2018). Além disso, tem grande significância e impacto sobre 

o aspecto psicológico, podendo trazer danos à saúde emocional das pessoas 

para lidar com a condição crônica no dia a dia e manter o controle glicêmico 

(MILECH et al., 2016). 

Diante da magnitude do problema, investigar as atitudes psicológicas 

das pessoas em relação ao diabetes tipo 2 é relevante para conhecer suas 

dificuldades e melhor compreender suas formas de ajustamento emocional à 

condição (ASSUNÇÃO et al., 2017). De uma forma geral, os estudos em 

diabetes tipo 2 têm enfoque na investigação do conhecimento e das práticas 

em relação à condição crônica, negligenciando o aspecto psicológico, que diz 

respeito aos efeitos emocionais (HYMAN et al., 2016).   

Neste contexto, as atitudes psicológicas são descritas como as reações 

emocionais (alegria, surpresa, desgosto, medo, raiva, tristeza) das pessoas em 

relação ao diabetes tipo 2 e podem influenciar o cuidado com a sua saúde, 

principalmente devido à perda de interesse pelo controle alimentar e prática de 

atividades físicas, à descrença na capacidade de assumir o cuidado de si e ao 

isolamento social (DOSCIATTI; FERREIRA; PARAISO, 2013; 

ABOLGHASEMIAUTOR; SEDAGHAT, 2015; ADA, 2018). 

Atualmente, na literatura científica, os estudos sobre as atitudes 

psicológicas em diabetes tipo 2 demonstram que as pessoas enfrentam 

dificuldades para conviver com a condição, predominando emoções como a 

tristeza, o desgosto e a raiva diante do enfrentamento do diabetes, além do 

medo das complicações agudas e crônicas (RECH; MARTINS; FILHO, 2013; 

KAMIMURA et al., 2014; OKONTA; IKOMBELE; OGUNBANJO, 2014; FATEMA 
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et al., 2017; HERATH et al., 2017). Diante disso, pesquisadores têm buscado 

identificar quais os fatores podem estar associados às atitudes psicológicas e 

contribuir para o ajustamento emocional ao diabetes tipo 2 (SARDINHA; 

CAVALCANTE; SOUZA, 2018).  

Neste contexto, alguns autores concordam que identificar características 

como gênero, idade, escolaridade, ocupação e estado civil é indispensável 

para conhecer o contexto de vida das pessoas com diabetes tipo 2, bem como 

para planejar as práticas educativas que visem à modificação de atitudes 

psicológicas para a melhor convivência com a condição crônica e manutenção 

do controle glicêmico (RODRIGUES et al., 2009; OLIVEIRA; ZANETTI, 2011; 

RODRIGUES et al., 2012; SILVA et al., 2013; TOUSO et al., 2016; SOUSA et 

al., 2016).  

Ressalta-se que, na literatura científica, a relação entre as atitudes 

psicológicas em diabetes tipo 2 e o controle glicêmico ainda não é bem 

esclarecida (MOGHADAM; NAJAFI; YEKTATALAB, 2018) e observa-se uma 

escassez de estudos com este escopo, o que reforça a necessidade de 

investigações com o enfoque nas atitudes psicológicas e na identificação de 

fatores associados.  

Diante do exposto, as atitudes psicológicas, as características 

sociodemográficas e o controle glicêmico podem ser consideradas variáveis 

para caracterizar as pessoas com diabetes tipo 2, conhecer seu nível de 

ajustamento psicológico em relação à condição crônica e subsidiar a 

elaboração de programas educativos com foco na melhoria da condição de 

saúde desta população (CORTEZ et al., 2017; SBD, 2018; CHO et al. 2018). 

Assim, o presente estudo foi desenvolvido a partir do banco de dados de 

uma pesquisa maior, intitulada “Avaliação da efetividade de um programa 

educativo em diabetes mellitus tipo 2 na Atenção Primária à Saúde”, que 

avaliou as atitudes psicológicas da pessoas com diabetes tipo 2 (CORTEZ, 

2016). De forma a complementar os resultados desta pesquisa, investigou-se, 

neste estudo, a associação entre as variáveis atitudes psicológicas, 

características sociodemográficas e controle glicêmico.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Associar as atitudes psicológicas das pessoas com diabetes tipo 2 

com as variáveis sociodemográficas/tempo de diabetes e o 

controle glicêmico. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a associação das atitudes psicológicas com as variáveis 

sociodemográficas/tempo de diabetes;  

 Identificar a associação entre a evolução positiva das atitudes 

psicológicas e o controle glicêmico.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Epidemiologia do diabetes tipo 2  

 

Atualmente fala-se em uma epidemia mundial de diabetes tipo 2, com 

projeções de aumento para os próximos anos. Em 2017, o número de adultos 

com esta condição foi estimado em 425 milhões, em todo o mundo (IDF, 2017). 

Segundo estudo, este número será de aproximadamente 592 milhões, no ano 

de 2035 (BUKHMAN et al., 2015).  

Na América do Sul, o Brasil é o país com maior número de casos – 14.3 

milhões, ocupando o quarto lugar no ranking mundial. No cenário nacional, o 

aumento de casos, na última década, foi de 61,8%, subindo de 5,5% para 8,6% 

e, dentre as capitais da região sudeste, Belo Horizonte tem a segunda maior 

prevalência de diagnósticos de diabetes, 10,1%, atrás apenas do Rio de 

Janeiro, que tem 10,4% (BRASIL, 2017).   

No contexto do estado de Minas Gerais, um estudo do perfil 

epidemiológico abrangendo todas as faixas etárias, no período entre os anos 

de 2003 e 2013, identificou a notificação de 29.648 casos de diabetes tipo 2. 

Comparando o perfil mineiro, com as estimativas nacionais e mundiais, o 

estudo destaca o quanto é notório o índice de casos no Estado e alerta para as 

estimativas de progressão da prevalência do diabetes tipo 2 (MUNARETTO et 

al., 2018).  

O diabetes tipo 2 representa cerca de 90% dos casos de diabetes, e 

assim como ocorre com as demais condições crônicas, seu aumento 

progressivo está relacionado à acelerada urbanização, à progressiva 

prevalência de obesidade e sedentarismo e à maior sobrevida das pessoas 

com o diagnóstico (SBD, 2018; AUSILI, 2018). A OMS estimou que o diabetes 

tipo 2 é o terceiro maior fator de risco para mortalidade prematura no mundo, 

precedido apenas pela hipertensão arterial e pelo tabagismo (WHO, 2018). 

De acordo com estudos epidemiológicos nacionais, a idade acima de 60 

anos é considerada fator de risco para o diabetes, sendo a média de idade 

entre as pessoas com o diagnóstico de 63,7 anos. Em relação ao excesso de 

peso, o valor da média do Índice de Massa Corporal (IMC) foi de 27,79, 
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indicando sobrepeso. Quanto ao sedentarismo, estudo com dados secundários 

de 7.938 pessoas com diabetes cadastradas no HIPERDIA, encontrou 42,9% 

de sedentários. Estudos nacionais apontaram que as principais comorbidades 

do diabetes tipo 2 são: excesso de peso, glaucoma, retinopatia diabética, 

hipertensão arterial e sintomas depressivos (PETERMANN et al., 2015; MALTA 

et al., 2017; SBD, 2018). 

A crescente parcela da população diagnosticada com diabetes tipo 2, 

frequentemente, vivencia processos de negação, frustração e desesperança  

que refletem em suas formas de enfrentamento e dificultam sua convivência 

com a condição crônica. As modificações que experimentam envolvem a 

pessoa em suas dimensões psicossociais, podendo ter repercussões negativas 

e trazer prejuízos à sua saúde física e emocional (TOUSO et al. 2016), tal 

como será apresentado nas seções a seguir. 

 

3.2 O conceito de atitudes psicológicas  

 

O conceito de atitudes psicológicas tem sua origem na psicologia social 

e vem sendo amplamente utilizado por cientistas da área das Ciências da 

Saúde para explicar diversos tipos de comportamento, incluindo o cuidado com 

a saúde entre pessoas com diabetes tipo 2. A tendência mais recente no 

estudo das atitudes psicológicas teve início nos anos 70, com a investigação de 

sua estrutura e de seus determinantes (AMORIM, 2000). Embora seja 

frequentemente utilizado nas pesquisas, o significado atribuído ao termo não 

tem sido consensual, o que torna imprescindível, nos estudos, a definição de 

seu conceito, para evitar ambiguidades.  

Segundo proposto pelo psicólogo social Icek Ajzen, em 1985, as atitudes 

psicológicas consistem em um determinante pessoal de comportamentos, 

sendo composta por componentes cognitivos (crenças), afetivos (emoções) e 

conativos (ações específicas). Embora consistam em construtos hipotéticos e 

inacessíveis à observação direta, as atitudes psicológicas podem ser inferidas 

por meio de respostas mensuráveis, como a expressão verbal das emoções 

(AJZEN, 1991), conforme foram medidas no presente estudo.  
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Em geral, além do termo atitude positiva (RODRIGUES et al., 2012; 

FATEMA et al., 2017), os estudos utilizam sinônimos como boa atitude 

(HERATH et al., 2017) ou alto score/nível de atitude (KAMIMURA et al., 2014; 

CORTEZ et al., 2017) para determinar o ajustamento psicológico e emocional 

ao diabetes tipo 2. Para mensurar este ajustamento, estudos nacionais 

utilizaram a versão do Diabetes Attitudes Questionnaire (ATT-19), (ANEXO A), 

instrumento que foi traduzido e validado para a população brasileira (TORRES; 

HORTALE; SCHALL, 2005; TORRES et al., 2009; OLIVEIRA; ZANETTI, 2011; 

RODRIGUES et al., 2012; CORTEZ, et al., 2017; TESTON et al., 2017).  

De acordo com o ATT-19, as atitudes psicológicas das pessoas em 

relação ao diabetes tipo 2 podem ser divididas em seis domínios, sendo eles: 

estresse associado ao diabetes, receptividade ao tratamento, confiança no 

tratamento, eficácia pessoal, percepção sobre a saúde e aceitação social 

(SARDINHA; CAVALCANTE; SOUZA, 2018).  

Segundo autores do instrumento, o foco dado ao componente afetivo 

justifica-se, pois os estudos têm se concentrado em medir crenças em saúde 

(conhecimento) e comportamentos de controle glicêmico (práticas de cuidado 

com a saúde), negligenciando, historicamente a mensuração das emoções das 

pessoas em relação ao diabetes tipo 2 (DUNN et al., 1986).  

De modo geral, pode-se dizer que as atitudes psicológicas estão 

relacionadas com as emoções das pessoas, e elas são moldadas pelas 

crenças pessoais em relação ao comportamento. Assim, quando uma crença 

determina a valorização positiva ou negativa de um comportamento, 

simultaneamente é associada uma atitude psicológica a ele. Assim, no curso 

de uma vida adquirem-se diferentes crenças que determinam as atitudes 

psicológicas sobre uma variedade de eventos, ações e objetos (HEIDEMANN; 

ARAÚJO; VEIT, 2012). 

No contexto do diabetes tipo 2, tal conceito vem sendo utilizado para a 

compreensão e explicação do comportamento em relação ao cuidado com a 

saúde e obtenção de melhores resultados clínicos. Autores demonstraram que 

os comportamentos de cuidado com a saúde podem ser estimulados por meio 

de estratégias que modifiquem positivamente as atitudes psicológicas em 
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relação ao diabetes tipo 2 (ANDERSON; DONNELLY; DEDRICK, 1990; 

AMORIM et al., 2000; JANNUZZI et al., 2014; SILVA et al., 2015).  

 

3.3 Atitudes psicológicas das pessoas com diabetes tipo 2 

 

As atitudes psicológicas em relação ao diabetes tipo 2 podem ser 

traduzidas pela maneira como a pessoa posiciona ou prioriza a condição 

crônica em sua vida e também pela sua capacidade de lidar com problemas ou 

dificuldades para cuidar da sua saúde emocional e física (CARDOSO; 

QUEIRÓS; RIBEIRO, 2015).  

De forma complementar, são consideradas atitudes psicológicas 

positivas, a tendência a melhorar continuamente as formas de conviver com o 

diabetes tipo 2 e assumir as responsabilidades do cuidado com a própria saúde 

(ABOLGHASEMI; SEDAGHAT, 2015). Sabe-se que, quando positivas, as 

atitudes psicológicas contribuem para comportamentos que melhoram 

progressivamente a condição de saúde, e podem ser descritas como 

satisfação, tranquilidade, bom humor e otimismo, além da confiança para fazer 

escolhas e assumir o cuidado com sua própria saúde (STUCKEY et al., 2014). 

Neste sentido, pessoas que reagem positivamente, com sentimentos de 

resiliência e autoestima, conseguem lidar com o diabetes tipo 2 de uma forma 

mais positiva. Quando conhecem suas próprias emoções o suficiente, as 

pessoas são capazes de contornar situações de estresse para fazer escolhas 

seguras e sentirem-se confortáveis em relação a sua condição crônica 

(MOGHADAM; NAJAFI; YEKTATALAB, 2018). 

As atitudes psicológicas negativas estão em sentido contrário, 

constituindo-se como o desajuste emocional para manejar a condição crônica, 

o que, frequentemente, leva ao desenvolvimento de estados de humor 

prejudicados e de ansiedade (ABOLGHASEMI; SEDAGHAT, 2015). Quando 

negativas, as atitudes psicológicas traduzem-se em negação, frustração, 

tristeza profunda, medo das complicações de saúde, ansiedade e incapacidade 

de assumir o cuidado de si mesmo, desencadeando diversos prejuízos à saúde 

física e mental (BIEŃ et al., 2016; TESTON et al., 2017). Esta gama de 

emoções, ao constituírem-se como barreiras para a convivência e aceitação do 
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diabetes tipo 2, desencadeiam ainda mais emoções negativas, o que torna a 

pessoa mais vulnerável a desenvolver estados de sofrimento emocional e 

consequentemente, complicações de saúde a longo prazo (SCHINCKUS et al., 

2018).  

De forma complementar, quando as pessoas enfrentam algum tipo de 

julgamento ou discriminação no ambiente profissional ou familiar, tendem à 

negação do diabetes tipo 2, o que pode prejudicar os cuidados diários e a 

rotina saudável, levando a complicações agudas (STUCKEY et al., 2014).  

Dessa forma, é importante analisar as atitudes psicológicas entre a 

população com a qual se pretende intervir para compreender quais são os 

principais aspectos a serem modificados (AMORIM, 2013; MOUTINHO; 

ROAZZI, 2010; HEIDEMANN; ARAÚJO; VEIT, 2012).  

 

3.4 Dimensão psicossocial das atitudes e a repercussão emocional na 
pessoa com diabetes tipo 2 

 

No contexto da saúde emocional, a diminuição do interesse por cuidados 

pessoais, perda de energia e dificuldade de concentração, frequentemente, se 

manifestam em pessoas com diabetes tipo 2 e estão associados a uma 

diminuição do cuidado com a saúde. Sabe-se que, mesmo as pessoas que não 

apresentam quadro de depressão, mas que apresentam reações emocionais 

como desgosto, tristeza e medo têm risco aumentado para desenvolver 

complicações agudas ou crônicas do diabetes, assim como maior chance de 

morrer precocemente (SBD, 2018). 

A partir destas evidências sobre a repercussão das emoções no controle 

do diabetes tipo 2, é reconhecida a importância do cuidado emocional em 

pessoas com a condição crônica. Estudos demostraram que o encorajamento, 

motivação e apoio para assumir o cuidado com a própria saúde promovem bem 

estar, o que favorece o controle do diabetes tipo 2 (CORTEZ et al., 2017; 

ZYSBERG; YOSEPH; GOLDMAN, 2017; MOGHADAM; NAJAFI; 

YEKTATALAB, 2018). Assim, o ajustamento emocional para conviver com a 

condição do diabetes é considerado favorável para manter níveis glicêmicos 

dentro dos limites desejáveis (MOGHADAM; NAJAFI; YEKTATALAB, 2018).  
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Neste contexto, o estudo global sobre “Atitudes, Desejos e 

Necessidades em Diabetes” teve como objetivo, avaliar os resultados 

psicossociais em pessoas com diabetes, destacando a variação dos 

indicadores de atenção às pessoas com diabetes, centrada nos aspectos 

emocionais. Segundo o estudo, a maioria das pessoas não é ativamente 

engajada para assumir o controle de sua condição, estando o atendimento de 

apoio emocional frequentemente indisponível (NICOLUCCI et al., 2013). 

Assim, a Associação Americana de Diabetes (ADA) elaborou diretrizes 

para o cuidado da pessoa com diabetes, considerando os fatores ambientais, 

sociais e emocionais complexos. Dessa forma, para promover o ajustamento 

emocional, o cuidado centrado na pessoa é definido como o fornecimento de 

atenção que seja responsiva e respeitosa às preferências individuais, 

necessidades e crenças, além de garantir que os valores pessoais orientem 

todas as decisões em relação ao cuidado com a saúde (HYMAN et al., 2016). 

Neste sentido, é fundamental a identificação dos fatores emocionais e sociais 

do diabetes tipo 2 (SBD, 2018). 

 

3.5 Fatores que influenciam o cuidado com a saúde das pessoas com 
diabetes: atitudes psicológicas e características sociodemográficas  

 

A Associação Americana da Diabetes (ADA) recomenda a identificação 

de fatores que podem influenciar no cuidado da saúde das pessoas com 

diabetes tipo 2, tais como características sociodemográficas (sexo, idade, 

escolaridade, ocupação, etc.), e psicossociais, como as atitudes psicológicas 

em relação à condição crônica, além do tempo de diagnóstico. A partir desta 

investigação, é possível realizar o planejamento de recursos e estratégias para 

favorecer o ajuste emocional relacionado ao diabetes tipo 2 e, 

consequentemente, otimizar os resultados clínicos (HYMAN et al., 2016). 

Com bases nestas ideias, pesquisadores têm buscado identificar 

características psicossociais e sociodemográficas, que podem ter influência 

sobre o comportamento saudável da pessoa em relação à sua condição 

crônica (TORRES; PACE; STRADIOTO, 2010).  
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Em relação à idade, sugere-se que o planejamento de programas 

educativos deve considerar o uso bem dosado de recursos motivacionais, 

considerando que a pessoa necessita conviver com sua condição pelo resto da 

vida e que, ao longo desse processo, e em cada faixa etária, vivencia altos e 

baixos em sua relação com o diabetes tipo 2 (RODRIGUES et al. 2012; 

TESTON et al. 2017).  

O tempo de diagnóstico também pode ter impacto significativo nas 

emoções das pessoas com diabetes tipo 2. Neste contexto, embora não se 

possa intervir na variável tempo de diagnóstico, é importante considerar que as 

atitudes psicológicas podem ser modificadas ao logo dos anos, e estratégias 

podem ser desenvolvidas para favorecer as atitudes psicológicas positivas em 

casa fase da vida (AUSILI et al. 2018). 

Quanto à estratificação por sexo, possibilita identificar as 

particularidades das pessoas juntos as quais se pretende intervir, de forma que 

as estratégias educativas possam considerar diferenças entre homens e 

mulheres para favorecer a mudança de atitudes psicológicas nos diferentes 

contextos sociais (CARUSO et al. 2017). 

Ademais, diferenças significativas são observadas nas atitudes 

psicológicas entre pessoas com diabetes tipo 2 com controle glicêmico 

adequado e inadequado. A partir desta análise, autores sugerem que os 

programas educativos tenham foco na motivação das pessoas com diabetes 

tipo 2 e incentivo à prática de atividade física, para promover tanto o bem estar 

emocional, como físico (SHAWON et al. 2016).  

Variáveis como ocupação e estado civil, em geral, são de análise mais 

complexa e raramente estão associadas às atitudes psicológicas em relação ao 

diabetes tipo 2 (RODRIGUES et al. 2009; CORTEZ et al. 2015). Diante da 

impossibilidade de estabelecer generalizações, os estudos de associação entre 

variáveis sociodemográficas, atitudes psicológicas e controle glicêmico devem 

ser realizados nos contextos diversos, para compreensão e análise das 

características e processos para o enfrentamento e convivência com o diabetes 

tipo 2 (CARUSO et al. 2017; TESTON et al. 2017). 

Diante do exposto, autores concordam que, como etapa preliminar à 

elaboração e implementação de programas educativos, é imprescindível o 



34 

 

levantamento e análise das variáveis sociodemográficas e psicossociais da 

população com a qual se pretende intervir. Tal análise permite alocar recursos 

de maneira racional para o desenvolvimento de estratégias que visem 

melhorar, continuamente, as formas de conviver com a condição crônica para o 

cuidado diário com a saúde física e emocional (CORTEZ et al. 2015; CORTEZ 

et al. 2017; IDF, 2017; AUSILI et al. 2018; CHO et al. 2018; SBD, 2018; SILVA 

et al. 2018). 

 

3.6 Programas educativos para a abordagem das atitudes psicológicas de 
pessoas com diabetes tipo 2 

 

A avaliação das atitudes psicológicas vem sendo realizada para 

determinar efeitos de programas educativos em diabetes tipo 2 (SUN, et al., 

2012; NOBIS et al., 2015; OKANOVIĆ, et al., 2015; MOGHADAM; NAJAFI; 

YEKTATALAB, 2018). 

Uma revisão de literatura que investigou programas que abordaram o 

bem estar emocional de pessoas com diabetes tipo 2, mostrou que, embora 

escassos, tais programas resultaram em melhorias significativas na ansiedade 

e angústia relacionados ao diabetes (FISHER et al., 2007). Os resultados 

encontrados indicam a importância de se preencher a lacuna em relação à 

escassez de programas com enfoque nos aspectos emocionais e reiteram as 

recomendações da Associação Americana de Diabetes (ADA) que preconizam 

a identificação do sofrimento emocional e desenvolvimento de estratégias 

eficazes para seu enfrentamento, tendo em vista que pode ter efeitos 

negativos, como ingestão calórica excessiva, sedentarismo e altos índices 

glicêmicos (ADA, 2018).   

Nesta perspectiva, os programas educativos devem se basear em 

estratégias que busquem proporcionar um ambiente acolhedor e propício para 

a expressão das emoções, anseios e necessidades, que permite o 

compartilhamento de questões comuns relacionadas à aceitação e convívio 

com o diabetes (BRITO et al., 2016).  

Além disso, o programa deve estimular a autonomia dos participantes, 

permitindo a adaptação ativa e criativa ao diabetes tipo 2, possibilitando 
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escolhas informadas, livres e mais responsáveis em relação à saúde. Os 

participantes do programa devem ser incentivados a estabelecer uma meta 

pessoal, a qual irão se dedicar, partindo de pensamentos e emoções para a 

ação (SANTOS, et al., 2007; SANTOS et al., 2016). 

O diálogo e a escuta qualificada são as principais ferramentas em que 

os programas educativos se pautam para promover a reflexão e troca de 

experiências. Para isso, busca-se estimular a verbalização de emoções e 

formas de lidar com o diabetes tipo 2 entre pessoas com características 

semelhantes e metas comuns, reunidas em determinado local e tempo 

(VIEIRA; CECÍLIO; TORRES, 2017).  

Estudos internacionais mostraram que programas educativos centrados 

nos aspectos emocionais aumentaram o sentimento de apoio entre as pessoas 

com diabetes tipo 2. Para obter melhora nos aspectos emocionais dos 

participantes, foram explorados pensamentos e emoções das pessoas em 

relação a seus problemas com o diabetes tipo 2, bem como as soluções 

possíveis. Além disso, incentivou-se o apoio mútuo entre as pessoas para a 

melhora no bem estar emocional em relação à vida de uma forma geral, e não 

apenas especificamente em relação ao diabetes tipo 2 (SUN et al., 2012; 

OKANOVIĆ et al., 2015).  

Estudos nacionais que desenvolveram programas educativos pautados 

no diálogo, na escuta qualificada e na troca de experiências, mostraram que a 

abordagem das emoções deve ser um dos passos para favorecer a 

modificação das atitudes psicológicas em diabetes tipo 2 (CORTEZ et al., 2017; 

MACEDO et al., 2017; TORRES et al., 2018). 

 

3.7 O programa educativo em diabetes tipo 2  

 

Esta seção descreve com detalhes o desenvolvimento do programa 

educativo (CORTEZ, 2016), do qual parte dos dados foi analisada na presente 

dissertação. Conforme a intervenção foi elaborada, o programa educativo foi 

oferecido ao grupo intervenção (GI) de forma sistematizada, por meio de ciclos.  

Foram realizados encontros em grupo, visitas domiciliares e contatos 

telefônicos para reforço, utilizando o diálogo, com escuta qualificada, como 
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principal forma de comunicação. De acordo com sua disponibilidade, cada 

participante compareceu aos encontros em grupo ou recebeu atendimento 

individual, por meio da visita domiciliar. Tanto na visita, quanto no grupo, foram 

abordados os mesmos temas, mas com duração do encontro com tempos 

diferentes, por se tratarem de estratégias diferentes. 

Os encontros em grupo favoreceram a troca das vivências e as 

discussões aconteceram em formato de roda de conversa, de maneira 

horizontal, na qual todos podiam se expressar livremente. Na visita domiciliar, o 

diálogo e a problematização aconteciam apenas na presença do pesquisador, 

de um integrante da equipe de apoio e do participante (MACEDO, 2017; 

SOUZA, 2017).  

Nos intervalos entre os ciclos, todos os participantes receberam o 

contato telefônico realizado por enfermeiros, acadêmicos e bolsistas 

integrantes da equipe de pesquisa, que receberam treinamento prévio. Para 

incentivar a alimentação saudável, em todos os encontros, uma fruta foi 

oferecida ao participante, além da disponibilidade de água nas dependências 

das UBS. 

Todos os contatos tiveram a finalidade de promover a motivação e apoio 

emocional para melhorar a convivência com o diabetes tipo 2 e o cuidado com 

a própria saúde. Para nortear o desenvolvimento do programa com foco na 

modificação de atitudes psicológicas, foi utilizado o Protocolo de Mudança de 

Comportamento (CECÍLIO, 2016; CHAVES, 2014) que envolveu os 

participantes em um processo de 5 etapas: 1) exploração do problema; 2) 

expressão de sentimentos e emoções; 3) definição de metas; 4) 

comprometimento com a ação; e 5) avaliação da experiência. Como um guia, o 

protocolo auxilia a pessoa a tomar decisões informadas sobre seus cuidados e 

a conviver com o diabetes de acordo com seus objetivos pessoais. Dessa 

forma, a pessoa assume o cuidado de acordo com suas necessidades e 

possibilidades (CECÍLIO, 2016). 

Em todos os ciclos, a proposta era de que cada participante elaborasse 

uma meta pessoal no primeiro encontro e caso fosse cumprida, elaborasse 

uma nova meta no segundo encontro. No terceiro encontro, com o fechamento 

do ciclo, as metas eram discutidas ou novas metas poderiam ser propostas, 
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assim como os próximos passos que seriam abordados no contato telefônico. 

Dessa forma, com o fim dos ciclos, sempre havia uma ou mais metas a serem 

cumpridas durante o período de três meses. Neste espaço de tempo e baseado 

em suas capacidades, necessidades e desejos, o participante era livre para 

propor outras metas ou modificá-las. 

Embora os encontros fossem norteados por um roteiro previamente 

estabelecido, os participantes também tinham a liberdade e autonomia para 

sugerir novos assuntos e fazer questionamentos. Enquanto isso, os 

facilitadores da roda de conversa, que eram os integrantes da equipe de 

pesquisa, devolviam as perguntas, incentivavam a participação e buscavam 

falar menos e escutar mais. De acordo com as bases teóricas utilizadas, as 

inquietações e soluções deveriam partir dos participantes, com apoio do 

facilitador, sem indução de respostas, mas sempre sob um estímulo à reflexão, 

em um processo de troca (FREIRE, 1996; FUNNELL; ANDERSON, 2004; 

FUNNELL; TANG; ANDERSON, 2007). 

É importante destacar que foram realizados testes pilotos em UBS 

diferentes das participantes da pesquisa. Assim, os protocolos foram aplicados 

antes da utilização no programa educativo, possibilitando a adequação de 

condutas dos pesquisadores e ajuste dos protocolos. 

A estrutura necessária para desenvolvimento do programa consistiu em 

profissionais de saúde (enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos e 

agentes comunitários de saúde), espaço físico das cinco UBS, equipamentos 

para exames clínicos, lanche, protocolos para nortear os ciclos e materiais para 

as dinâmicas. Em curto prazo, o resultado esperado foi a modificação positiva 

das atitudes psicológicas em relação ao diabetes tipo 2. Em longo prazo, o 

resultado esperado foi a redução da hemoglobina glicada (Hb1Ac).  

O tempo de duração compreendeu 12 meses, que foram divididos em 

seis momentos: Ti (tempo inicial); T0 (tempo 0); T3 (tempo 3); T6 (tempo 6); T 

12 (tempo 12); e Tf (tempo final). Os conteúdos abordados em cada tempo 

foram aplicados com o apoio de dinâmicas, sempre acompanhadas de rodas 

de conversa. A Figura 1 descreve as etapas de desenvolvimento do programa 

educativo (CORTEZ, 2016; MACEDO, 2017; SOUZA, 2017).  
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Figura 1: Modelo das etapas do programa educativo (CORTEZ, 2016; 

MACEDO, 2017; SOUZA, 2017). Adaptado para fins deste estudo 
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O Ciclo 1 foi composto por três encontros, com intervalo semanal entre 

eles, realizados entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015. No primeiro 

encontro, as discussões em grupo tiveram foco nos sentimentos, emoções e 

significados dos diabetes tipo 2 para cada participante, com identificação das 

suas necessidades e desejos, assim como na construção da base para a 

modificação de atitudes. A abordagem do tema foi realizada com o apoio de um 

mapa de conversação do diabetes, construído pela Federação Internacional de 

Diabetes (IDF, 2015).  

No segundo encontro, a alimentação saudável foi discutida, explorando 

as principais dificuldades e experiências exitosas em relação ao controle da 

frequência alimentar e consumo regular de fibra. O terceiro encontro foi 

baseado nas discussões dos encontros anteriores, para sanar dúvidas e 

finalizar o ciclo. 

Além de promover a introspecção, autoconhecimento e expressão de 

sentimentos e emoções, o Ciclo 01 consistiu em uma etapa inicial de 

programação dos ciclos subsequentes, de onde emergiram os temas que foram 

abordados ao longo do programa educativo: I. Atividade física (exercícios para 

o bem estar físico e emocional); II. Reeducação alimentar; III. Atitudes para 

qualidade de vida (relaxamento, influência do estresse e ansiedade no controle 

do diabetes); IV. Complicações do diabetes; V. Cuidado com a saúde 

(avaliação de escolhas e consequências); e VI. Empoderamento (compromisso 

com metas). 

O Ciclo 2 foi realizado entre os meses de abril e maio de 2015. Para 

iniciar o primeiro encontro, foi promovida uma discussão das experiências 

vividas em relação às metas elaboradas no ciclo anterior. Em seguida, foi 

distribuído um formulário para que cada participante preenchesse, ao longo da 

semana, quais alimentos estavam consumindo e a qual grupo de nutrientes 

pertenciam.  

Além disso, foi solicitado que levassem os rótulos dos alimentos para o 

próximo encontro. Com o apoio do mapa de conversação (IDF, 2015) já 

mencionado, foi realizada uma conversa e análise dos rótulos dos alimentos, 

no segundo encontro.  
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No terceiro encontro, o tema da discussão envolveu a prática de 

atividades físicas, sempre focada nas experiências pessoais, necessidades e 

possibilidades individuais. A prática dos exercícios foi associada ao bem estar 

físico e também emocional. A seguir, foi realizado e resgate do que foi discutido 

nos encontros anteriores e fornecidas orientações pra o intervalo de três meses 

até o próximo ciclo.  

O Ciclo 3 aconteceu no período entre agosto e setembro de 2015. Como 

ocorrido anteriormente, a introdução do novo ciclo envolveu a retomada do 

ciclo anterior e as novas experiências na tentativa de cumprimento das metas. 

Dando prosseguimento ao primeiro encontro, a discussão deu ênfase, 

novamente aos sentimentos, emoções e significados dos diabetes tipo 2 para 

cada participante, explorando suas necessidades, desejos e, principalmente, as 

dificuldades e facilidades experimentadas para a mudança de atitudes. 

No segundo encontro, o tema envolveu as complicações do diabetes tipo 

2, bem como seus efeitos emocionais para os participantes. Além disso, foi 

discutido o cuidado com os pés, sempre com foco nas experiências pessoais, 

necessidades e desejos.  

O terceiro encontro deu ênfase no cuidado com a saúde. Foi realizada a 

troca de experiências, incluindo dificuldades e facilidades para conviver 

diariamente com a condição crônica e sua repercussão na saúde emocional 

dos participantes. Como ocorrido anteriormente, o ciclo foi finalizado com o 

resgate das discussões já realizadas e as metas e experiências exitosas para o 

seu cumprimento foram reforçadas. Os participantes também receberam 

orientações para o intervalo até o último ciclo. 

O Ciclo 4 foi realizado entre os meses de dezembro de 2015 e janeiro de 

2016, após o Tf, onde ocorreram as coletas de sangue e a aplicação do 

questionário de atitudes (ATT-19). Na ocasião, foi realizada a entrega dos 

exames de HbA1c, discussão dos parâmetros bioquímicos e comparação dos 

valores no Ti e Tf. Ademais, as dúvidas quanto ao assunto foram sanadas. 

Além disso, o encontro final foi realizado para fornecer orientações 

quanto ao seguimento dos cuidados com a saúde, quanto à manutenção do 

vínculo dos participantes com a equipe de pesquisa, caso interesse, 

agradecimentos e despedida. Foi também realizado um encontro com os 
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profissionais de cada ESF para a finalização da pesquisa e convite para o 

seminário municipal sobre a divulgação dos resultados. Com o intuito de que as 

ESF incorporassem as estratégias do programa educativo, foi realizado um 

seminário municipal, ocasião em que os pesquisadores forneceram 

capacitação para a continuidade das práticas educativas.  

Para o programa educativo, os critérios de inclusão consistiram em: Ter 

idade entre 30 e 80 anos; Ter diagnóstico de diabetes tipo 2; Ser independente 

para as atividades de autocuidado como, atividade física e alimentação, com 

capacidade cognitiva para participação (identificada no primeiro contato pelo 

pesquisador); Ter possibilidade de comparecer aos grupos ou receber visitas 

domiciliares; Referir capacidade visual, auditiva e locomotora para realização 

do autocuidado; e possuir contato telefônico (celular ou fixo) para 

monitoramento no programa educativo. 

Por sua vez, o critério de exclusão consistiu em ter complicações 

crônicas do DM (definidas como nefropatia, retinopatia, amputação de 

membros e pé diabético). Para descontinuar um participante do programa, 

foram utilizados os seguintes critérios: Não comparecer aos grupos e/ou não 

receber os pesquisadores no domicílio por três tentativas consecutivas; 

Desenvolver, ao longo do programa educativo, doenças incapacitantes como 

câncer, nefropatia dialítica e acidente vascular encefálico; Mudança de 

endereço para fora da área de abrangência de sua unidade de saúde; e ir a 

óbito. 

Para os participantes do GC, foram realizados três encontros nas 

dependências das UBS, com o intervalo de seis meses, mediados por 

enfermeira ou enfermeiro integrante da equipe de pesquisa. Nestas ocasiões, 

houve entrega de material informativo sobre o diabetes tipo 2, bem como o 

esclarecimento de dúvidas dos participantes quanto às informações contidas 

nos panfletos.  

Os encontros com o GC aconteceram conforme preconizado pela 

resolução ética vigente (BRASIL, 2012) e tiveram como finalidade a 

manutenção do vínculo entre pesquisadores e participantes. O atendimento 

convencional oferecido nas UBS continuou a ocorrer, sem a interferência dos 

pesquisadores, tanto para o GC, como para o GI. 
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Para dar início à coleta de dados, foi necessário realizar solicitação ao 

Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis. Em seguida, os gerentes das 

ESF foram contatados para que autorizassem o acesso ao registro de pessoas 

com diabetes tipo 2 cadastradas no HIPERDIA.  

Na segunda etapa da coleta de dados, quando os potenciais 

participantes foram aleatorizados nos grupos, GI e GC, os profissionais de 

saúde das 10 ESF envolvidas foram reunidos, ocasião em que foram 

fornecidas as informações para apresentação do projeto de pesquisa. Por 

último, as pessoas selecionadas para a possível participação foram contatadas 

por telefone e convidadas a comparecer às UBS. 

A coleta dos dados das pessoas que aceitaram participar da pesquisa 

aconteceu antes do início do programa em Ti, entre os meses de outubro e 

novembro de 2014, e após o programa, em Tf, entre os meses de novembro e 

dezembro de 2015. As coletas aconteceram nas dependências da UBS 

referência de cada grupo e foram agendadas previamente, tanto com os 

participantes, quanto com laboratório que foi contratado com apoio financeiro 

da FAPEMIG e suporte de licitação da FUNDEP. 

Os integrantes da equipe de pesquisa foram treinados para a coleta com 

os questionários de forma a padronizar condutas e discursos com os 

participantes, diminuindo assim, as chances de vieses. Para tanto, teste pilotos 

foram realizados em UBS não participante. 

No Ti, foi realizada coleta de sangue e aplicação do questionário 

sociodemográfico e do instrumento de atitudes psicológicas (ATT-19) 

impressos, tanto para o GI, como para o GC. Nesta ocasião, os participantes 

foram convidados, por telefone a comparecer à UBS para um encontro com a 

finalidade de explicar o funcionamento do programa educativo e assinar o 

TCLE. No Tf, os participantes foram novamente convidados para a realização 

da coleta de sangue e aplicação do instrumento de atitudes psicológicas (ATT-

19).  
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo que avaliou a efetividade de um programa 

educativo com foco na modificação de atitudes psicológicas em relação ao 

diabetes tipo 2, desenvolvido na APS do município de Divinópolis, localizado no 

interior do estado de Minas Gerais. Este estudo utilizou o banco de dados da 

pesquisa intitulada: “Avaliação da efetividade de um programa educativo em 

diabetes mellitus tipo 2 na atenção primária da saúde”. A pesquisa aconteceu 

entre os anos de 2013 e 2016 (CORTEZ, et al 2016).  

Para tanto, foi realizado um ensaio clínico randomizado com cluster, que 

envolveu a participação de 278 pessoas com diabetes tipo 2 recrutadas em 10 

Unidades Básicas de Saúde de Divinópolis. O ensaio clínico randomizado é um 

estudo experimental utilizado para avaliar a efetividade de intervenções 

preventivas ou terapêuticas realizadas em seres humanos alocados em dois 

grupos distintos (HULLEY et al., 2015). 

Cada Unidade Básica de Saúde constituiu um cluster, sendo 5 delas 

aleatorizadas no grupo intervenção (GI=160) e as restantes, no grupo controle 

(GC=118). A aleatorização por meio de cluster foi utilizada para diminuir a 

chance de contato entre pessoas do GI e do GC, e assim, evitar vieses nos 

resultados (DONNER; KLARK, 2004). Todos os participantes continuaram 

recebendo o atendimento convencional oferecido nas Unidades Básicas de 

Saúde e apenas o GI participou do programa educativo, que teve a duração de 

12 meses. 

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado na APS do município de Divinópolis, no interior do 

estado de Minas Gerais.  

Divinópolis é uma cidade polo da região centro-oeste de Minas Gerais, 

situando-se entre os 10 principais municípios do Estado. Possui uma área de 
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716 km², o que equivale a 0,12% da área total de Minas Gerais. Sua área 

urbana possui 192 km² de extensão. Segundo estimativas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, sua população estimada é de 235.977 

habitantes, sendo o mais populoso município da Mesorregião do Oeste de 

Minas e o 12º mais populoso do estado de Minas Gerais (IBGE, 2018).  

Segundo dados de última pesquisa da situação de saúde, o município 

dispõe de 105 estabelecimentos de saúde, sendo 47 estabelecimentos 

veiculados ao SUS (IBGE, 2018). Dentre os estabelecimentos que compõe a 

APS de Divinópolis, 11 são Centros de Saúde (CS) e 30 são ESF. O município 

tem modelo híbrido de assistência, pois passa por transição dos CS 

convencionais, para as ESF (DIVINÓPOLIS, 2013). 

Para a seleção dos estabelecimentos participantes do presente estudo, 

foram incluídas todas as ESF urbanas em um estudo exploratório e descritivo 

da situação das pessoas com diabetes residentes no município (CORTEZ et 

al., 2015). Em seguida, foram identificadas as 10 unidades de ESF com maior 

número de pessoas cadastradas com diagnóstico de diabetes tipo 2, sendo 

aleatorizadas 5 para o GI e 5 para o GC. Na ocasião da aleatorização, a ESF 

era composta por 17 equipes, o que correspondia a aproximadamente 27% de 

cobertura da APS do município, com 1.320 pessoas com diagnóstico de 

diabetes cadastradas. 

 

4.3 Participantes do estudo 

 

 Foram incluídos todos os participantes pertencentes ao banco de dados 

que responderam ao questionário ATT-19. Portanto, 278 participantes foram 

analisados no tempo inicial, sendo 118, do GC e 160, do GI. No tempo final, 

foram incluídos na análise todos os 238 que completaram o estudo, sendo 111, 

do CG e 127, do GI.  

 

4.4 Instrumento de medida  
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O Diabetes Attitudes Questionnaire (ATT-19) é um instrumento de 

medida de ajustamento psicológico e emocional ao diabetes que foi traduzido e 

validado para a população brasileira (TORRES; HORTALE; SCHALL, 2005). É 

composto por 19 itens que abordam 6 dimensões, a saber: estresse associado 

ao diabetes, receptividade ao tratamento, confiança no tratamento, eficácia 

pessoal, percepção sobre a saúde e aceitação social (ANEXO A).  

O instrumento mede o constructo atitude psicológica, gerando um score 

que pode variar de 19 a 95 pontos. Quanto maior o score, mais positiva é a 

atitude. As respostas a cada item do instrumento são dadas com auxílio de 

uma escala tipo Likert de cinco pontos, que varia do score 1 (discordo 

totalmente), até 5 (concordo totalmente) para os itens 11, 15 e 18. Para os 

itens restantes, a escala se inverte - 5 (discordo totalmente), até 1 (concordo 

totalmente), de modo que uma pontuação alta reflita consistentemente uma 

atitude psicológica positiva em relação ao diabetes. 

Ressalta-se que não há respostas certas ou erradas. A atitude 

psicológica é considerada positiva se o participante alcançar uma pontuação 

mínima de 70 pontos (TORRES; HORTALE; SCHALL, 2005). 

 

4.5 Variáveis do estudo 

 

 Atitudes psicológicas (variável dependente) 

 

A variável atitudes psicológicas compõe o objeto deste estudo, no qual 

procura-se determinar seus efeitos para o controle glicêmico, bem como sua 

associação com as variáveis sociodemográficas/tempo de diabetes. Foi 

mensurada pelo instrumento ATT-19, nos tempos Ti e Tf do estudo, por meio 

de um score de ajustamento psicológico à condição crônica. 

 

 Características sociodemográficas/tempo de diabetes (variáveis 

independentes) 
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Para este estudo, foram consideradas características 

sociodemográficas: Sexo, autodeclarado, categorizado em feminino ou 

masculino; Idade, autodeclarada, em anos completos; Estado civil, 

autodeclarado, categorizado em com companheiro ou sem companheiro; 

Escolaridade, autodeclarada, em anos de estudos completos; e Ocupação, 

autodeclarada, categorizada em ativo ou inativo. O tempo de diabetes foi 

autodeclarado em anos (≤ 5 anos ou > 5). Tais variáveis foram coletadas no Ti 

do estudo.  

 

 Hemoglobina glicada - HbA1c (variável dependente) 

 

O valor da HbA1c é considerado o principal indicador de controle do 

diabetes. Para a avaliação dos resultados da HbA1c, utilizou-se a HPLC, 

método considerado forte e amplamente utilizado, sendo recomendado pelas 

associações nacionais e internacionais de diabetes. Para este estudo, 

considerou-se o valor de referência de bom controle do diabetes tipo 2, se 

HbA1c ≤ 7%, parâmetro preconizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD, 2018). O valores da HbA1c foram mensurados em Ti e Tf. 

 

4.6 Análise de dados 

 

Todos os dados registrados em papel foram digitados e organizados em 

planilhas do Microsoft Excel® 2013, sendo analisados com apoio do programa 

SPSS®, versão 20.0.  

Para a caracterização sociodemográfica, foi construída uma tabela de 

frequências absolutas e relativas (n (%)) das variáveis categóricas binárias: 

idade (adulto e idoso); sexo (feminino e masculino); escolaridade (até ensino 

fundamental incompleto e ensino fundamental completo até pós-graduação); 

estado civil (sem companheiro e com companheiro); ocupação (inativo e ativo); 

e tempo de diabetes (≤ 5 anos e > 5 anos). Para a variável numérica idade, 

também foram calculadas a medida de tendência central e de variabilidade 

(Média e Desvio Padrão). 
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Em relação à variável numérica atitudes psicológicas, foram calculados 

os scores (de 19 até 95 pontos) de cada participante, seguidos da medida de 

tendência central e de variabilidade (Média e Desvio Padrão), assim como para 

as variáveis numéricas idade em anos e HbA1c. 

As médias do escore de atitudes psicológicas (ATT-19) e HbA1c entre 

GC e GI em Ti e Tf foram comparadas e utilizou-se o (GEE - Modelos de 

Equações de Estimação Generalizadas) para entender se uma mudança na 

variável dependente (atitudes psicológicas) esteve associada às variáveis 

independentes (características sociodemográficas/tempo de diabetes) (LONG; 

FREESE, 2006). Este modelo de análise de dados tem sido o mais utilizado em 

ensaios clínicos randomizados e tem a vantagem de permitir a inclusão de 

todos os indivíduos, mesmo quando há perda da amostra (BALLINGER, 2004).  

Os coeficientes não padronizados (β) e seus respectivos intervalos de 

confiança (IC = 95%) foram calculados e apresentados. Tais coeficientes são 

utilizados para quantificar a variação média da variável dependente, 

correspondente a cada variação das variáveis independentes. Assim, os 

valores positivos de β indicam que o aumento de uma unidade na variável 

independente faz aumentar em β nas unidades da variável dependente (LONG; 

FREESE, 2006).  

 Além disso, foi calculado o valor p dos efeitos intragrupos, da interação 

tempo versus grupo (considerando a amostra geral e nas análises 

estratificadas segundo as características sociodemográficas/tempo de 

diabetes) e da interação tempo versus grupo versus características 

sociodemográficas/tempo de diabetes. 

Para a distribuição de probabilidade das variáveis dependentes, foi 

assumida a distribuição normal, mostrada pelo teste Shapiro-Wilk. A matriz de 

correlação de trabalho usada foi o não estruturado e utilizou o estimador de 

covariância da matriz robusto. O GEE foi ajustado pela linha de base e tempo 

de diabetes (a análise estratificada por essa variável, não considerou o ajuste 

pela mesma). Não houve diferenças entre grupos no momento pré-intervenção 

(p>0,05).  

Para todas as análises, foi considerado um nível de significância de 5%. 
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4.7 Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos da UFMG (COEP/UFMG). A investigação seguiu a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e todas as pessoas que 

concordaram em participar do estudo assinaram, em duas vias, o TCLE.  A 

emenda foi aprovada no parecer de número 3.172.709, CAAE: 6 

22372013.2.0000.5149 (ANEXO B).  

Foi garantido aos participantes, o esclarecimento sobre objetivos e 

procedimentos do estudo, confidencialidade e sigilo das informações 

fornecidas. A participação não foi obrigatória, e todos foram informados da 

possibilidade de desistência da participação e recusa a responder qualquer 

pergunta dos questionários, sem qualquer ônus para os envolvidos. Não houve 

remuneração para os participantes. O número de registro no cadastro 

internacional de ensaios clínicos é NCT02132338 e, no cadastro nacional, 

RBR-92j38t (CORTEZ, 2016). 
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5 RESULTADOS  

 

O processo de aleatorização dos grupos foi orientado pelas diretrizes 

internacionais para ensaios clínicos (CONSOLIDATED STANDARDS OF 

REPORTING TRIALS - CONSORT, 2010; SCHULZ et al., 2010). Inicialmente, 

foram incluídas as 10 unidades de ESF do município de Divinópolis que tinham 

maior número de pessoas com diabetes tipo 2, de forma que 5 fossem 

alocadas no grupo intervenção (GI) e as outras 5, no grupo controle (GC). Com 

o apoio do software R, foram formadas combinações de 5 unidades, até que se 

atingisse a homogeneização dos dois grupos em relação à média da HbA1c e 

escolaridade. 

Após a avaliação dos critérios de elegibilidade, o estudo teve início com 

284 participantes, sendo 162 aleatorizados no GI e 122, no GC. Com o 

seguimento, completaram o estudo 127 participantes no GI e 111 participantes 

no GC, totalizando 238 usuários. Dessa forma, houve perda de 16% dos 

participantes, em relação ao início do programa.  Mesmo com tal perda, o 

número total de participantes, ao final do programa, superou a amostra de 200 

usuários, como determinado pelo cálculo amostral (CORTEZ, 2016). Ressalta-

se que, em ambos os grupos, não houve diferença estatisticamente significante 

em relação a sexo, idade, escolaridade e HbA1c entre participantes que saíram 

e que permaneceram no estudo até o fim (p > 0,05). 

Na etapa de análise, a utilização do GEE permite que todos os 

indivíduos alocados para a participação no estudo sejam analisados, incluindo 

as perdas. Como benefício, há um aumento do poder estatístico, uma vez que 

são aproveitados todos os indivíduos que tiveram seus dados coletados no 

tempo inicial. No entanto, dentre as perdas de seguimento deste estudo, 4 

participantes do GC e 2 participantes do GI não puderam ser incluídos na 

análise, pois não responderam ao ATT-19. Por esse motivo, dos 284 

participantes aleatorizados, 278 foram analisados no tempo inicial, sendo 118, 

do GC e 160, do GI. A Figura 2 ilustra as etapas do ensaio.  
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Figura 2: Diagrama do progresso de clusters e pessoas nas fases do ensaio 

randomizado (CORTEZ, 2016). Adaptado para fins deste estudo.  

 

Em relação às características sociodemográficas avaliadas, a média de 

idade dos participantes foi de 57,7 anos, tanto no GC (DP= ± 9,6), quanto no GI 

(DP= ± 9,9). Observou-se maioria adulta, com idade inferior a 60 anos em 

ambos os grupos, sendo 64 (54,2%) adultos no GC, e 90 (56,3%) adultos no 

GI. Quanto à estratificação por gênero, houve maior participação feminina, com 

78 (66,1%) mulheres no GC e 103 (64,4%), no GI. Dentre os participantes, a 

maioria possuía baixa escolaridade, até o ensino fundamental incompleto, 

sendo 77 (65,3%) participantes do GC e 116 (72,5%) participantes do GI. Em 

ambos os grupos, a maior parte dos participantes declarou ter companheiro, 93 

(78,8%) pessoas no GC e 116 (72,5%) pessoas no GI, e não ter ocupação 

laboral, sendo 62 (52,5%) pertencentes ao GC e 89 (55,6%), ao GI. Quanto ao 

tempo de diabetes, 25 (21,2%) pessoas do GC e 66 (41,3%) do GI, declararam 

Inscritos Avaliados para elegibilidade (n = 284) 

Analisados no tempo inicial (n=160) 
(CORTEZ, 2016) 

Unidades de Saúde – clusters (n=5) 
 

Perda de seguimento do programa 
(n=11) 

- Óbito (n=2) 
- Mudança de cidade (n=2) 

- Complicações de saúde (n=2) 
- Participação descontinuada por 

desinteresse (n=5) 
- 4 não responderam ao ATT-19 

Perda de seguimento do programa 
(n=35) 

- Óbito (n=4) 
- Mudança de cidade (n=2) 

- Complicações de saúde (n=1) 
- Intervenção descontinuada por 

desinteresse (n=28) 
- 2 não responderam ao ATT-19 

Alocação para o controle (n=122) 
Unidades de Saúde – clusters (n=5) 

 

Alocação para intervenção (n=162) 
Unidades de Saúde – clusters (n=5) 

Analisados no tempo inicial (n=118) 
 (CORTEZ, 2016) 

Unidades de Saúde – clusters (n=5) 
 

Alocação 

Seguimento 

Análise 
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ter diagnóstico há 5 anos ou menos, sendo a única variável que apresentou 

diferença estatística (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição das variáveis sociodemográficas e tempo de diabetes, 
Divinópolis, MG, Brasil, 2013 a 2016. 

 

*Teste t Student **Qui quadrado 

 

Os dados relativos ao efeito do programa educativo sobre as variáveis 

atitudes psicológicas e HbA1c foram descritos nas Tabelas 2 e 3, 

respectivamente. Na linha de base, não houve diferença significativa nos 

escores de atitudes psicológicas e de HbA1c entre GC e GI, tanto 

considerando a amostra geral, quanto considerando a amostra estratificada (p 

> 0,05).  

Em relação aos escores de atitudes psicológicas, considerando a 

amostra geral (análise sem estratificação), verifica-se que ambos os grupos 

tiveram aumento das suas médias de escores de atitudes psicológicas no 

tempo final (GC: 62,2±1,0 vs. 68,4±1,0, p<0,001/ GI: 60,7±0,8 vs. 78,1±0,9, 

p<0,001). Entretanto, observa-se que os participantes do GI terminaram a 

Variável Média ± DP ou n (%) p* 

 GC (n=118) GI (n=160)  
Idade em anos (Média ± DP) 57,7 ± 9,6 57,7 ± 9,9 0,875* 
Idade (n (%))    
Adulto 64 (54,2) 90 (56,3) 0,416** 
Idoso 54 (45,8) 70 (43,7)  
Sexo (n (%))    
Feminino 78 (66,1) 103 (64,4) 0,433** 
Masculino 40 (33,9) 57 (35,6)  
Escolaridade (n (%))    
Até ensino fund. incompleto 77 (65,3) 116 (72,5) 0,122** 
Ensino fund. completo até pós-grad. 41 (34,7) 44 (22,5)  
Estado Civil (n (%))    
Sem Companheiro 25 (21,2) 44 (22,5) 0,144** 
Com Companheiro 93 (78,8) 116 (72,5)  
Ocupação (n (%))    
Inativo 62 (52,5) 89 (55,6) 0,349** 
Ativo 56 (47,5) 71 (44,4)  
Tempo do diabetes (n (%))    
≤ 5 anos 25 (21,2) 66 (41,3) <0,001** 
> 5 anos 93 (78,8) 94 (58,8)  
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intervenção com valores maiores de atitudes psicológicas (β=11,21; IC95%: 

7,4-15,0). Este valor de β encontrado, quantifica a variação da média do score 

de atitudes psicológicas entre grupos, tomando-se o GC como referência.  

Assim, o efeito da interação (tempo versus grupo) foi significativo 

(p<0,001), mostrando que o score de atitudes psicológicas entre participantes 

do GI aumentou em maior proporção quando comparado com o score dos 

participantes do GC. Esses mesmos resultados foram encontrados nas 

análises estratificadas segundo características sociodemográficas, com 

exceção da análise que considera somente participantes com tempo de 

diabetes inferior a 5 anos onde não houve diferença significativa dos valores 

finais de atitudes psicológicas (β=6,6; IC 95%: -0,8; 14,0). 

Os participantes do GI apresentaram maiores valores de atitude 

psicológica no tempo final, tanto na análise considerando somente aqueles 

com menor escolaridade (β=8,3; IC95%: 3,9-13,4), quanto entre aqueles com 

maior escolaridade (β=17,4; IC95%: 11,4-23,4). E observou-se valor de p 

significativo para a interação tempo versus grupo versus escolaridade 

(p=0,025). Deste modo, pode-se afirmar que ter maior escolaridade 

potencializou o efeito da intervenção, uma vez que a diferença das médias de 

GC e GI no tempo final são maiores entre aqueles de maior escolaridade, 

comparado àqueles de menor escolaridade (Tabela 2). Ademais, não foi 

observada interação significativa do efeito tempo versus grupo versus 

característica sociodemográfica/saúde para idade (p=0,143), sexo (p=0,379), 

estado civil (p=0,987), ocupação (p=0,374) e tempo de diabetes (p=0,219) 

(Tabela 2). Isto quer dizer que não se pode afirmar que estas variáveis estão 

associadas à evolução positiva das atitudes psicológicas.  
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Tabela 2. Distribuição da variável atitudes psicológicas, segundo as variáveis sociodemográficas estratificadas, Divinópolis, MG, 
Brasil, 2013 a 2016.  

 

Variável GC  
Média ± DP 

GI  
Média ± DP 

B (IC 95%)* Valor p tempo x 
grupo 

Valor p tempo x grupo x 
características 

sociodemográficas 
Amostra geral    <0,001  

Atitude inicial 62,2 ±1,0 60,7 ±0,8    
Atitude final 68,4 ±1,0 78,1 ±0,9 11,21 (7,4; 15,0)   
Valor p intragrupo <0,001 <0,001    

 
Análises estratificadas 

     

Idade     0,143 
30 a 59 anos      

Linha de base 60,6 ±1,4 60,4 ±1,1  0,001  
Reavaliação 69,2 ±1,4 77,6 ±1,3 8,6 (3,4; 13,9)   
Valor p intragrupo 0,91 <0,001    

60 anos ou mais      
Linha de base 64,2 ±1,4 61,1 ±1,1  <0,001  
Reavaliação 67,6 ±1,6) 78,7 ±1,5 14,3 (8,9; 19,7)   
Valor p intragrupo 0,08 <0,001    

 
Sexo 

     
0,379 

Feminino      
Linha de base 61,4 ±1,3 61,2 ±0,9  <0,001  
Reavaliação 69,5 ±1,3 79,2 ±1,1 9,9 (5,3; 14,6)   
Valor p intragrupo 0,89 <0,001    

Masculino      
Linha de base 63,9 ±1,5 59,8 ±1,3  <0,001  
Reavaliação 66,4 ±1,7 75,9 ±1,9 13,5 (7,0; 19,9)   
Valor p intragrupo 0,04 <0,001    
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Escolaridade 

     
0,025 

Até ensino fund. 
incomp. 

     

Linha de base 61,1 ±1,2 61,1 ±0,9  <0,001  
Reavaliação 67,7 ±1,2 76,5 ±1,2 8,6 (3,9; 13,4)   
Valor p intragrupo <0,001 <0,001    

Ensino fundamental 
completo ou mais 

     

Linha de base 64,3 ±1,8 59,1 ±1,4  <0,001  
Reavaliação 69,7 ±1,7 82,0 ±1,8 17,4 (11,4; 23,4)   
Valor p intragrupo 0,019 <0,001    

 
Estado Civil 

     
0,987 

Sem companheiro      
Linha de base 61,4 ±1,9 60,2 ±1,6  0,007  
Reavaliação 68,8 ±2,3 78,9 ±1,6 11,4 (3,1; 19,6)   
Valor p intragrupo 0,625 <0,001    

Com companheiro      
Linha de base 62,4 ±1,2 60,9 ±0,9  <0,001  
Reavaliação 68,3 ±1,2 77,8 ±1,2 11,1 (6,8; 15,4)   
Valor p intragrupo 0,276 <0,001    

 
Ocupação 

     
0,374 

Inativo      
Linha de base 62,9 ±1,4 61,7 ±0,9  <0,001  
Reavaliação 69,6 ±1,4 77,9 ±1,2 9,5 (4,2; 14,8)   
Valor p intragrupo 0,476 <0,001    

Ativo      
Linha de base 61,5 ±1,4 59,4 ±1,2  <0,001  
Reavaliação 67,4 ±1,6 78,3 ±1,6 12,9 (7,3; 18,6)   
Valor p intragrupo 0,271 <0,001    
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Tempo de diabetes 0,219 
≤ 5 anos      

Linha de base 57,8 ±2,3 61,8 ±1,1  0,081  
Reavaliação 69,8 ±2,5) 80,3 ±1,3 6,6 (-0,8; 14,0)   
Valor p intragrupo 0,125 <0,001    

> 5 anos      
Linha de base 63,4 ±1,1 59,9 ±1,1  <0,001  
Reavaliação 68,2 ±1,2 76,8 ±1,4 12,1 (7,5; 16,7)   
Valor p intragrupo 0,021 <0,001    

β = Beta não padronizado para a comparação entre grupos no momento pós-intervenção./ IC = Intervalo de Confiança. 

*Equações de estimativa generalizadas ajustado pela linha de base e tempo de diagnóstico (na análise estratificada por essa variável, não considerou o ajuste pela mesma).  

Nota: sem diferenças entre grupos no momento pré-intervenção (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Considerando a análise que avalia o efeito da intervenção na HbA1c 

estratificada pela variável evolução da atitude (se não teve melhoras ou teve 

aumento, comparando linha de base com tempo final), observa-se que não há 

efeito da interação tempo versus grupo (p=0,143) e diferenças das médias 

finais entre GC e GI para HbA1c entre aqueles que não tiveram evolução 

positiva do escore de atitudes psicológicas (β=-0,7; IC 95%: -1,6; 0,2). Já 

considerando somente os indivíduos que tiveram evolução positiva dos escores 

de atitudes psicológicas, verifica-se que houve aumento da HbA1c no GC 

(7,5±0,2 vs, 7,8±0,2, p=0,044) e redução da HbA1c no GI (7,9±0,2 vs. 7,4±0,2, 

p<0,001) e indivíduos do GI apresentaram menores valores de HbA1c no 

tempo final em relação ao GC (β=-0,9; IC 85%: -1,4; -0,5) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Distribuição da hemoglobina glicada (HbA1c), segundo a variável 

atitudes psicológicas, Divinópolis, MG, Brasil, 2013 a 2016. 

 

Variável 
GC  

Média ± DP 

GI  
Média ± 

DP 
B (IC 95%)* 

Valor p 
Tempo 

x 
Grupo 

Valor p Tempo x 
Grupo x 

Características 
sociodemográficas 

Atitude sem 
melhoras 

    0,672 

Linha de base 8,6 ±0,4 8,9 ±0,5  0,143  
Reavaliação 8,6 ±0,4 8,2 ±0,4 -0,7 (-1,6; 0,2)   
Valor p 
intragrupo 

0,836 0,082    

Atitude positiva      
Linha de base 7,5 ±0,2 7,9 ±0,2  <0,001  
Reavaliação 7,8 ±0,2 7,4 ± 0,2 -0,9 (-1,4; -0,5)   
Valor p 
intragrupo 

0,044 <0,001    
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6 DISCUSSÃO 

 
O estudo avaliou as atitudes psicológicas das pessoas com diabetes tipo 

2, ao longo da participação em um programa educativo, e analisou a 

associação com as características sociodemográficas e controle glicêmico. Os 

maiores níveis de escolaridade estiveram associados à evolução positiva das 

atitudes psicológicas, indicando que a escolaridade potencializou o efeito do 

programa educativo. Quanto ao efeito do programa no controle glicêmico, 

observou-se que, entre as pessoas que não tiveram evolução positiva das 

atitudes psicológicas, não houve diferença estatisticamente significante entre 

GC e GI. Para as pessoas que tiveram evolução positiva das atitudes 

psicológicas, observou-se que houve diminuição significativa de HbA1c nas 

pessoas do GI e aumento de HbA1c, nas pessoas do GC.   

De acordo com a caracterização sociodemográfica, quanto ao sexo 

houve maior participação feminina. Autores explicam este resultado sob a 

perspectiva da divisão sexual do trabalho, onde caberia à mulher o cuidado 

com a casa e com a saúde da família, garantindo a ela, o maior acesso aos 

serviços de saúde, além de favorecer maior interesse e preocupação em 

relação ao cuidado com a própria saúde (PETERMANN et al., 2015; MALTA et 

al., 2017). Entretanto, embora diversos achados na literatura demonstrem 

maior prevalência de diabetes tipo 2 entre as mulheres (MALTA et al., 2017; 

SANTOS et al., 2017; CORTEZ et al., 2018), outros estudos têm apontado para 

a variação entre gêneros, sem que se possa afirmar a existência de uma 

tendência clara a respeito (GOLDENBERGI; SCHENKMANI; FRANCO, 2003; 

KUEH et al., 2015; PETERMANN et al., 2015; ROSSI et al., 2015; VEIGA-

BRANCO; RIBEIRO; PEREIRA, 2016).  

Quanto à caracterização por idade, observou-se predominância de 

participantes adultos com média de idade de 57,7 anos. Embora esteja próxima 

à faixa etária idosa, a amostra deste estudo pode ser considerada 

relativamente jovem, uma vez que, em geral, o diagnóstico de diabetes é mais 

comum na população idosa, alcançando menos de 1% dos indivíduos entre 18 
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e 29 anos e mais de 10% dos indivíduos com 60 anos ou mais (PETERMANN 

et al., 2015).  

O resultado encontrado neste estudo pode estar relacionado ao 

diagnóstico de diabetes cada vez mais precoce entre os adultos, devido ao 

aumento da incidência de fatores de risco nesta população, como o 

sedentarismo e a obesidade (SBD, 2018). Ainda assim, por se tratar de uma 

condição crônica, sabe-se que a prevalência de diabetes aumenta com o 

avanço da idade, o que representa um incremento da prevalência de 6,4 vezes 

da faixa etária de 30 a 59 anos para a de 60 a 69 anos (ISER et al., 2015; 

ASSUNÇÃO el al., 2017).  

Quanto à caracterização por escolaridade, houve predomínio de 

participantes com até o ensino fundamental incompleto, indicando baixo grau 

de instrução na amostra. Este resultado corrobora com alguns estudos que, ao 

longo do tempo, demostraram que a maioria dos casos de diabetes tipo 2 foi 

identificada entre analfabetos ou pessoas com baixo grau de escolaridade 

(ÁVILES et al., 2007, MELANCON; OOMEN-EARLY; RINCON, 2009; ALVES et 

al., 2014; PETERMANN et al., 2015; GOIS et al., 2017; CORTEZ et al., 2018). 

Embora o desenvolvimento do diabetes tipo 2 não dependa de 

escolaridade, podendo acometer pessoas de todos os níveis socioeconômicos, 

o baixo nível ou ausência de instrução pode limitar o entendimento de 

informações de saúde importantes, comprometendo a compreensão do 

mecanismo do diabetes, bem como das formas de controle e prevenção de 

complicações. Dessa forma, é relevante conhecer o grau de instrução das 

pessoas acometidas, para planejar estratégias educativas que favoreçam uma 

melhor convivência com o diabetes tipo 2, especialmente para pessoas com 

baixo ou nenhum nível de instrução (RODRIGUES et al., 2012; PETERMANN 

et al., 2015). 

Em relação à caracterização quanto à ocupação e estado civil, houve 

predomínio de pessoas que se declararam inativas e viver com companheiro, 

corroborando com resultados encontrados em outros estudos (OLIVEIRA; 

ZANETTI, 2011; SILVA et al., 2010; FERNANDES; REIS; TORRES, 2016; 

MATIAS; ALENCAR, 2016; ASSUNÇÃO et al., 2017; CORTEZ et al., 2018). 
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Neste contexto, autores destacam a importância da figura do companheiro 

como contribuição para um ambiente de apoio, que pode influenciar fortemente 

nas atitudes psicológicas e comportamentos em relação ao diabetes tipo 2 

(OTERO; ZANETTI; TEIXEIRA, 2007; OLIVEIRA; ZANETTI, 2011; ASSUNÇÃO 

el al., 2017).  

Quanto à ocupação, a maioria inativa encontrada na amostra pode 

corresponder à maioria feminina, que se dedica às atividades domésticas, bem 

como aos aposentados, representados pela parcela idosa da amostra.  Dessa 

forma, é importante considerar os possíveis efeitos da inatividade laboral nas 

atitudes psicológicas, que podem potencializar o sentimento de improdutividade 

e exclusão de um contexto social, somado à impotência, apreensão e 

desesperança relacionados à convivência com o diabetes tipo 2 (TOUSO et al., 

2016).  

O tempo de diabetes foi, predominantemente superior a 5 anos, 

indicando uma amostra com maior chances de desenvolver complicações do 

diabetes (CORTEZ et al., 2015; MATIAS; ALENCAR, 2016). Cabe ressaltar 

que, frequentemente, o diagnóstico é realizado de forma tardia, quando a 

pessoa já apresenta algum tipo de complicação (OLIVEIRA; ZANETTI, 2011). 

Dessa forma, pode-se considerar que, na amostra, o tempo de diabetes deve 

ser superior àquele autodeclarado. 

Observou-se neste estudo, que entre as pessoas com tempo de 

diabetes inferior a 5 anos, não houve diferença significativa entre os valores 

finais de atitudes psicológicas, indicando que o menor tempo de diabetes não 

favoreceu a evolução positiva das atitudes. Este resultado pode estar 

relacionado às dificuldades emocionais nos processos iniciais para a aceitação 

dos diabetes.  

O diagnóstico modifica a relação da pessoa consigo mesma e com o 

ambiente ao seu redor e evolve emoções como impotência, apreensão 

desesperança, o que pode colocar a existência da pessoa em questão 

(TOUSO et al., 2018). Estudo que analisou reações após o diagnóstico de 

diabetes tipo 2, mostrou que, geralmente, as emoções parecem ser  

contraditórias  e  ambíguas. Assim, algumas pessoas mostram obstinação em 
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viver como se o diabetes não existisse, ou não constituísse problema em sua 

vida. Essa tendência coexiste com emoções que revelam um viver terrível, 

triste e desanimado, na companhia permanente do medo das complicações. 

Tais atitudes negativas em relação ao diabetes tipo 2, se relacionam com as 

restrições alimentares e rotinas de controle glicêmico, que podem trazer uma 

perspectiva  desoladora para  o  convívio  com a condição crônica e que 

parecem  subtrair  o  prazer  de  viver (PÉREZ, FRANCO, SANTOS, 2008). 

No presento estudo, o score de atitudes psicológicas aumentou em 

maior proporção entre participantes que tinham ensino fundamental completo 

ou mais.  

Este resultado corrobora com estudo recente, que demonstrou que a 

chance de um idoso com diabetes tipo 2 com baixa escolaridade apresentar 

atitudes psicológicas negativas em relação à condição crônica foi 13 vezes a 

chance de um idoso que possui mais de 8 anos de estudo (BORBA, 2019). Da 

mesma forma, em idosos com maior escolaridade, o maior conhecimento em 

relação ao diabetes foi considerado preditor significativo de atitudes 

psicológicas positivas, em um hospital da Austrália (KUEH et al., 2015).  

Contudo, não é possível estabelecer generalizações, considerando que, 

muitas vezes, o maior grau de instrução nem sempre favorece as atitudes 

psicológicas positivas em relação ao diabetes.  

Estudo realizado com adultos e idosos no Nepal observou que a 

probabilidade de ter atitudes psicológicas negativas em relação ao diabetes 

tipo 2 foi maior entre aqueles que tinham algum grau de instrução, em 

comparação aos analfabetos (SOUSA et al., 2016). Estudo nacional demostrou 

que os participantes com menores níveis de escolaridade, de ambos os sexos, 

obtiveram melhores escores de atitudes psicológicas, o que sugere melhor 

ajustamento emocional ao diabetes tipo 2 (RODRIGUES et al., 2009).  

Desta análise, cabe destacar a importância de considerar a escolaridade 

das pessoas com as quais se pretende intervir, tendo sempre em vista que, 

embora a escolaridade seja uma variável que dificilmente possa ser 

modificada, as atitudes psicológicas são passíveis de modificação (DIAS et al., 

2016). Portanto, se faz necessário o desenvolvimento de programas educativos 
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adaptados para cada nível de escolaridade, buscando compreender limitações 

e dificuldades para conviver com o diabetes tipo 2 e estimulando a motivação 

para a modificação das atitudes psicológicas.  

Ademais, é preciso considerar que a escolaridade não constitui, por si 

só, o maior desafio. É essencial uma educação centrada na pessoa, levando-

se em conta seus aspectos emocionais, necessidades e possibilidades em 

relação ao cuidado com a saúde tanto física, quanto mental (RODRIGUES et 

al., 2012; NOBIS et al., 2015; OKANOVIĆ, et al., 2015). Uma revisão 

integrativa que investigou as atitudes psicológicas em relação ao diabetes por 

meio do instrumento ATT-19 verificou que as pessoas com diabetes 

apresentaram scores de atitudes menores ou iguais a 70, sugerindo 

dificuldades emocionais para a convivência com a condição crônica 

(SARDINHA; CAVALCANTE; SOUZA, 2018). 

Estudo que analisou dificuldades psicológicas e emocionais de pessoas 

com diabetes tipo 2, evidenciou que elas vivenciam dois processos, sendo o 

primeiro caracterizado pelas questões relacionadas à aceitação emocional e 

expectativas relacionadas à condição crônica e o segundo caracterizado pelo 

modo como a pessoa percebe o diabetes, suas limitações e os sentimentos de 

incapacidade e inabilidade para convivência diária. Neste sentido, autores 

destacam a abordagem das atitudes psicológicas como aspecto primordial para 

modificar comportamentos que promovam melhora da saúde física (TOUSO et 

al., 2016). 

Conforme os resultados do presente estudo, entre os participantes que 

tiveram evolução positiva dos escores de atitudes psicológicas, verificou-se que 

houve redução da HbA1c no GI e aumento da HbA1c. 

Corroborando com o resultado, estudos internacionais demostraram 

relação entre as emoções e os valores da HbA1c, indicando que o ajustamento 

emocional ao diabetes contribuiu significativamente para manter o controle 

glicêmico dentro dos limites desejáveis (COCCARO; DROSSOS; PHILLIPSON, 

2016; ZYSBERG; YOSEPH; GOLDMAN, 2017; MOGHADAM; NAJAFI; 

YEKTATALAB, 2018).  
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Tais dados sugerem que aspectos da regulação emocional devem ser 

incluídos nos programas educativos visando à motivação das pessoas para 

administrar as emoções negativas (COCCARO; DROSSOS; PHILLIPSON, 

2016). Assim, busca-se que as pessoas desenvolvam habilidades que 

estimulem sua capacidade de controlar situações de estresse, diminuindo a 

ansiedade e favorecendo a manutenção dos cuidados em relação ao diabetes 

(MOGHADAM; NAJAFI; YEKTATALAB, 2018). 

Cabe ressaltar que entre os participantes do GC, houve aumento da 

HbA1c, mesmo entre aqueles que apresentaram evolução positiva das 

atitudes. O resultado sugere que somente o apoio emocional pode não ser 

suficiente para a manutenção da HbA1c dentro dos limites desejáveis. Assim, 

considerar demais fatores associados ao controle glicêmico é essencial para a 

elaboração dos programas educativos.  

Entretanto, a influência das atitudes psicológicas não deve ser 

negligenciada, uma vez que existem evidências de que pessoas que têm 

atitudes positivas em relação ao manejo de seu diabetes terão maior 

probabilidade de ajustar seu comportamento a fim de controlar seus níveis 

glicêmicos, quando comparados àqueles que têm atitudes negativas (KUEH et 

al., 2015). 

É importante destacar ainda, que existe uma escassez de estudos que 

investigam a associação entre atitudes psicológicas em relação ao diabetes e 

controle glicêmico, o que chama atenção para a necessidade de pesquisas 

futuras que permitam melhor compreender as formas de ajustamento 

psicológico e emocional à condição crônica e como podem impactar na 

melhora do controle glicêmico.  
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7 CONCLUSÃO 

 

O estudo demonstrou que a evolução positiva das atitudes psicológicas 

entre os participantes do programa educativo esteve associada aos maiores 

níveis de escolaridade e ao melhor controle glicêmico. 

As atitudes psicológicas consistem em um construto-chave para que se 

possa compreender a propensão das pessoas com o diabetes tipo 2 a manter 

boa convivência com a condição, manutenção dos cuidados com a saúde e o 

controle glicêmico satisfatório. É importante ressaltar, que no presente estudo, 

as pessoas que participaram do programa educativo receberam intervenções 

voltadas, não somente para a modificação das atitudes psicológicas, mas 

também para a mudança comportamental e aquisição de conhecimento. 

 Neste sentido, embora a evolução positiva das atitudes esteja 

associada ao melhor controle glicêmico, cabe ressaltar que existem outros 

fatores associados. Contudo, deve-se atentar para os fatores emocionais, para 

que, visto sua importância, não permaneçam negligenciados. As emoções têm 

influência na manutenção do cuidado com a saúde, sendo de suma importância 

para a aceitação do diabetes tipo 2.  

O diabetes tipo 2 envolve diversos aspectos pessoais e requer uma 

abordagem multidimensional. Portanto, é fundamental o desenvolvimento de 

programas educativos que incluam o suporte emocional, de acordo com as 

necessidades e possibilidades individuais, favorecendo, ao longo do tempo, a 

evolução positiva das atitudes psicológicas. Ademais, considerar o nível de 

escolaridade é essencial para identificar limitações e dificuldades para conviver 

com o diabetes tipo 2 e para adaptação dos programas educativos de acordo 

com os diferentes contextos sociodemográficos.  
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ANEXOS 

 
ANEXO A – VERSÃO BRASILEIRA DO ATT - 19 

 

 

 
Data:___________________Identificação:_____________________________________________________ 

Unidade: _______________________________________________________________________________ 

 

 

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 d 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. 
  
5. Costumo sentir vergonha por 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 
muitos sacrifícios 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. 
(  ) Concordo totalmente. 
  
  
10. Ser diagnosticado com DIABETE é o 
mesmo que ser condenado a uma vida de 
doença. 
 
(  ) Não concordo de jeito nenhum. 

Versão Brasileira do Questionário 
de Atitudes (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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(  ) 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. 
(  ) Concordo totalmente. 
 
16. Não há nada que você 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 
uma saúde muito boa. 
 
(  ) Não concordo de jeito nenhum. 
(  ) Discordo. 
(  ) Não sei. 
(  ) Concordo. 
(  ) Concordo totalmente. 
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
 
 

 

 



86 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 


