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RESUMO 

 

Introdução: O estudo foi elaborado a partir da necessidade de se disponibilizar um 

protocolo que possa ser utilizado por meio de um aplicativo para dispositivos móveis 

como estratégia de autocuidado para adolescentes com diabetes tipo 1 utilizando a 

abordagem das emoções.  Objetivo: Realizar a elaboração, validação e adequação 

cultural do protocolo AGITO em aplicativo de dispositivo móvel para autocuidado em 

diabetes tipo 1. Métodos: Estudo metodológico, abrangendo duas etapas: 1ª) Revisão 

Integrativa e 2ª) Elaboração, validação de conteúdo e adequação cultural. Foram 

contemplados os principais temas de práticas de autocuidado em diabetes tipo 1, 

concernente aos aspectos: educacionais, psicossociais e comportamentais. Na 2ª etapa, 

32 profissionais da área da Saúde foram convidados a participar do Comitê de Juízes. A 

etapa final compreendeu dois ciclos de testes face a face do protocolo com 10 

adolescentes com diabetes tipo 1. Resultados: Os resultados são apresentados de acordo 

com cada etapa. Primeira etapa: Na revisão integrativa 12 artigos atenderam os 

critérios de seleção. Os recursos dos aplicativos foram examinados a partir das funções 

de controle glicêmico, insulinoterapia, alimentação, atividade física, abordagem das 

emoções e relações sociais. Segunda etapa: O protocolo de autocuidado em diabetes 

tipo 1 nomeado AGITO foi consolidado em seis seções, denominadas:1º- Glicemia de 

jejum; 2º- Glicemia antes do almoço; 3º- Glicemia antes do lanche da tarde;4º- Glicemia 

antes do jantar; 5º- Glicemia antes do lanche de dormir; e 6º- Saúde emocional. A 

concordância entre os avaliadores e a população-alvo quanto à clareza e relevância dos 

itens foi confirmada pelo Índice de Validade de Conteúdo, que apresentou variação das 

médias entre 0,90 e 1,0. As principais alterações realizadas na adequação de conteúdo 

foram à inclusão de termos mais utilizados no cotidiano do autocuidado dos 

adolescentes com diabetes tipo 1. Conclusão: Este estudo fornece o protocolo do 

aplicativo AGITO com conteúdo validado, configurando-se um componente passível de 

ser utilizado como uma estratégia para o autocuidado em diabetes tipo 1 para 

adolescentes. 

Descritores: Diabetes Mellitus tipo 1; Adolescentes; Autocuidado; Emoções; Protocolo; 

Dispositivos Móveis 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The study was designed from the need to provide a protocol that can be 

used through a mobile application as a self-care strategy for adolescents with type 1 

diabetes using the emotion approach. Objective: Carry out the elaboration, validation 

and cultural adequacy of the AGITO protocol in a mobile device application for self-

care in type 1 diabetes. Methods: Methodological study, covering two steps: 1st) 

Integrative Review and 2st) Preparation, content validation and cultural adequacy. The 

main themes of self-care practices in type 1 diabetes were considered, concerning the 

aspects: educational, psychosocial and behavioral. In the second stage, 32 health care 

professionals were invited to participate in the Judges Committee. The final stage 

comprised two cycles of face-to-face protocol testing with 10 adolescents with type 1 

diabetes. Results: These are presented according to each stage. Stage One: In the 

integrative review 12 articles met the selection criteria. The app features were examined 

from the glycemic control, insulin therapy, diet, physical activity, emotional approach, 

and social relationships functions. Second stage: The type 1 diabetes self-care protocol 

named AGITO was consolidated into six sections, namely: 1- Fasting Blood Glucose; 2- 

Blood glucose before lunch; 3 - Blood glucose before the afternoon snack, 4 - Blood 

glucose before dinner; 5 - Blood glucose before bedtime snack; and 6- Emotional 

health. The agreement between the evaluators and the target population regarding the 

clarity and relevance of the items was confirmed by the Content Validity Index, which 

varied from 0.90 to 1.0. The main changes in content adequacy were the inclusion of 

terms most used in the self-care daily life of adolescents with type 1 diabetes. 

Conclusion: This study provides the AGITO application protocol with validated 

content, configuring a component that can be used as a strategy for self-care in type 1 

diabetes for adolescents. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus Type 1; Adolescent; Self care; Emotions; Protocol; 

Mobile device 
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APRESENTAÇÃO 

 

De onde falo... 

 

 A minha aproximação com a pesquisa deu-se em 2012 quando fui bolsista de apoio 

técnico no NUGEAS da Escola de Enfermagem da UFMG. Nessa época, participei do projeto 

“Evaluation of the Educational Program about Diabetes Mellitus for Primary Care Patients 

with Type 2”, realizado em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do distrito sanitário Leste de 

Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 2014, ingressei no mestrado na linha de Educação em Saúde 

e Enfermagem, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. No 

primeiro ano do mestrado, fizemos uma parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que 

nos apresentou a proposta de implementar o protocolo Diabetes Medical Management Plan 

(DMMP) nas escolas, sendo necessário, inicialmente, adaptá-lo para o contexto cultural 

brasileiro.  

 Nesse mesmo período, recebi a proposta de dar continuidade ao processo de validação 

do protocolo Diabetes Empowerment Scale-Short Form (DES-SF), que tem o objetivo de 

avaliar a autoeficácia psicossocial em diabetes dos usuários dos serviços de saúde antes e após 

as intervenções. Foi nesse contexto que se iniciou o projeto coordenado pela professora Heloísa 

Torres: “Protocolos de mensuração para as práticas educativas em doenças crônicas: 

interdisciplinaridade e inovação”, ao qual me integrei. 

Em 2016, ingressei no curso de doutorado, da Escola de Enfermagem da UFMG com a 

proposta do desenvolvimento do aplicativo para o autocuidado em diabetes tipo 1, por observar 

que as propostas educativas, mesmo sendo de cunho participativo, têm baixa adesão dos 

adolescentes, o que está relacionado à falta de disponibilidade de tempo, interesse e condições 

financeiras desta população.  

Dentro desse contexto, passo a observar que a utilização de diversos dispositivos 

móveis, por parte dos adolescentes, se apresenta como oportunidade para desenvolver um 

protocolo que possa ser utilizado via aplicativo de dispositivo móvel para apoiar as ações de 

cuidado inerentes ao diabetes tipo 1.  

Para dar continuidade, segue Figura 1 com as etapas da tese. 
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Figura 1: Diagrama das etapas da tese. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é a segunda condição crônica mais comum na 

adolescência (12-19 anos) e apresenta um aumento global da sua incidência de 3% ao ano. 

Entre os países com maior número de novos casos anuais, o Brasil está em terceiro lugar, atrás 

apenas dos Estados Unidos (13 mil) e Índia (10.900) (WHO,1995; ADA, 2014). 

Lidar com o DM1 requer o uso de recursos psicológicos e ambientais, com a finalidade 

de tornar o autocuidado viável para o adolescente, no que refere-se à capacidade de ter uma 

alimentação saudável; praticar atividade física regularmente; aplicar a insulina e monitorar a 

glicemia (FERNANDES, 2017).  

Estudos apontam que a maioria dos adolescentes com o diagnóstico de DM1 

apresentam sintomas de depressão, ansiedade e transtornos alimentares, podendo ocasionar 

sérias complicações e mortalidade por excesso de episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia 

(GRAÇA, 2000; HOOD, 2009).  

Nota-se uma dificuldade em despertar a atenção dos adolescentes – que se encontram 

inseridos em um mundo digital e não participam de formas tradicionais de educação, como 

grupos operativos e palestras, para a necessidade do autocuidado. Sendo assim, torna-se 

necessária a utilização de estratégias educativas inovadoras, visto que a linguagem, os vínculos 

e a confiança devem atender às particularidades desse público-alvo (CAVALCANTE; 

PULMAN, 2012; ARRAIS, 2015). 

No contexto do diabetes, a autoeficácia tem sido considerada uma importante variável 

para se atingir o autocuidado, pois sustenta a crença do sujeito na sua própria capacidade e 

integra também o conhecimento e a compreensão sobre a condição crônica (BANDURA, 

2008). 

Nesse sentido, a elaboração de um protocolo para determinar procedimentos e ações 

fornece importantes diretrizes, alinhando as atividades de educação em saúde com as práticas 

de autocuidado como um recurso pedagógico que incentiva a participação ativa e repercute em 

melhoria da assistência à saúde dos adolescentes (ANNETTE, 2000). 

Um grupo de pesquisadores da Escola de Enfermagem e Medicina, em parceria com o 

Laboratório Experimental de Tradução da Faculdade de Letras e o Departamento de Estatística 

da Universidade Federal de Minas Gerais, e profissionais da área de Tecnologias de Informação 

e Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná perceberam a necessidade de 

disponibilizar um protocolo que possa ser utilizado por meio de um aplicativo para dispositivos 
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móveis, com o objetivo de promover a adesão às práticas de autocuidado dos adolescentes no 

seu dia a dia.   

A proposta é considerar o adolescente como centro do cuidado, identificando as 

barreiras reconhecidas por ele próprio, bem como propondo o desenvolvimento de soluções 

para superá-las. Para esse fim, buscou-se os preceitos da teoria da autoeficácia para embasar a 

elaboração do protocolo de apoio à educação de autocuidado dos adolescentes com DM1tipo 1. 

Assim, o objetivo deste estudo foi elaborar, validar o conteúdo e a adequar 

culturalmente o protocolo AGITO, voltado para o autocuidado de adolescentes com DM1 e 

desenvolvido para ser implementado via aplicativo de dispositivo móvel.  

Esta tese tem como hipótese que um protocolo com conteúdo validado e adequado 

culturalmente, acessível via aplicativo móvel, pode oferecer apoio educacional para o 

adolescente aprimorar a prática de autocuidado em DM1. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

 



7 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

  

 2.1 Geral 

 

Realizar a elaboração, validação e adequação cultural do protocolo AGITO, voltado 

para o autocuidado de adolescentes com diabetes tipo 1 e desenvolvido para ser implementado 

via aplicativo de dispositivo móvel.  

 

 

2.2 Específicos 

  

 Examinar os recursos de aplicativos para dispositivos móveis destinados ao autocuidado 

de adolescentes com diabetes tipo 1 a partir de uma revisão integrativa da literatura; 



 Validar o conteúdo do protocolo AGITO com profissionais da área da Saúde;



 Adequar culturalmente o protocolo AGITO com adolescente com diabetes tipo 1.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A Teoria Social Cognitiva e o diabetes tipo 1 

 

A Teoria Social Cognitiva explica o comportamento humano e, no contexto das doenças 

crônicas, a aplicabilidade desta teoria apresenta um papel educativo que favorece o 

desenvolvimento de habilidades e permite ao indivíduo lidar de forma eficaz com a condição 

crônica (BANDURA, 2008). 

A autoeficácia é um construto chave da Teoria Social Cognitiva proposta por Bandura 

(2008), que considera que comportamentos são aprendidos por meio da observação, reforço 

positivo, percepção de sucesso e fracasso nas tentativas. Considera-se também como a crença 

ou julgamento do indivíduo em suas capacidades de reunir recursos cognitivos, motivacionais, 

afetivos e comportamentais para organizar e executar ações, alcançar um objetivo, lidar com 

uma situação específica ou desempenhar uma tarefa (BANDURA, 1977). De acordo com 

Bandura (1977), as crenças são mutáveis e não estáticas e podem ser alteradas de acordo com 

as influências da própria dinâmica de interações entre o ser e o ambiente. 

Bandura (1977) sugere que as escolhas sejam efetivadas por meio da elaboração de 

metas e tenham a participação integral dos indivíduos, que devem ocupar o centro das decisões. 

Contudo, o cumprimento de uma meta seria relativamente fácil se não existissem as barreiras 

que impedissem a sua realização. Para o autor, essas barreiras são internas e externas e devem 

ser identificadas para que o indivíduo se sinta apoiado, confiante e capaz de superá-las.  

As pessoas que acreditam serem capazes de realizar uma tarefa em determinada área, 

tendem a superar com mais facilidade os obstáculos que surgem quando comparadas com 

outras que têm crenças mais frágeis em sua própria eficácia (BANDURA, 2008). 

 No contexto do diabetes, a autoeficácia tem sido considerada uma importante variável 

para se atingir o autocuidado, pois sustenta a crença do sujeito na sua própria capacidade e 

integra também o conhecimento e a compreensão sobre a condição crônica (BANDURA, 

2008). A autoeficácia tem sido determinante para que o adolescente tenha o controle consciente 

da doença, em vez de ser controlado por ela, tomando decisões de forma ativa em relação à 

condição (BANDURA, 2008). 

Evidências demonstram que os aspectos psicossociais ligados à autoeficácia têm 

apresentado maior consistência de associação com a mudança de comportamento, pois os 

adolescentes com diagnóstico de DM1com elevada percepção de autoeficácia apresentam 

melhores níveis glicêmicos (CURTIS, 2015). 
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As barreiras internas são pessoais e um exemplo no contexto do DM1seria a não 

realização das atividades diárias pelo adolescente, como a monitorização glicêmica, a não 

realização de atividade física e não ter uma alimentação saudável (GREY,2000).  

No tocante ao diabetes, a barreira socioestrutural pode ser associada à dificuldade da 

marcação de consultas e exames especializados, a falha na distribuição de insulina e insumos 

para o tratamento da doença, como seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina; 

tiras reagentes de medida de glicemia capilar; e lancetas para punção digital. Assim, as 

barreiras que se interpõem entre o adolescente e a prática de autocuidado em DM1 devem ser 

identificadas, uma vez que ele necessita de apoio para compreendê-las e se adaptar melhor ao 

contexto da condição crônica (JAIN,2014; PULMAN, 2013).  

Os adolescentes com DM1 que apresentam fortes crenças em sua eficácia pessoal em 

um determinado campo de atuação não se deixarão abalar diante de experiências fracassadas. 

Por sua vez, se estas pessoas ainda não possuem suas crenças robustas, mesmo após ter passado 

por experiências exitosas, poderão minorar suas crenças em uma eventual experiência de 

fracasso (BANDURA, 2008). 

A experiência vicária abrange a observação de modelos. Por meio da observação, as 

pessoas aprendem, influenciam e são influenciadas. Visualizar pessoas similares a nós, 

desenvolvendo alguma atividade com êxito, nos transmitirá a ideia de que também somos 

capazes de realizar tais atividades de maneira eficaz. Da mesma forma, ao percebermos que 

pessoas com capacidades que julgamos semelhantes às nossas não estão tendo êxito em uma 

tarefa, mesmo se esforçando, as crenças de que somos capazes de conseguir realizar aquela 

mesma tarefa serão diminuídas e nossos empenhos serão minados (BANDURA, 2008).  

A persuasão verbal é outra fonte para a autoeficácia e consiste no envolvimento do 

usuário diante da exposição de ponderações verbais que os outros realizam. Esta fonte depende 

do grau de credibilidade de quem emite sua opinião ao sujeito. A persuasão verbal de forma 

positiva leva as pessoas a ficarem mais predispostas a acionar e manter os seus esforços e 

incorporar suas habilidades para ter o domínio de uma determinada atividade. Quando recebem 

um  feedback  positivo e incentivos verbais, as pessoas tendem a se esforçar para realizarem as 

suas atividades, passam a desenvolver mais as suas habilidades e a potencializar outras que 

ainda são desconhecidas. Assim, as persuasões positivas levam o indivíduo a se sentir confiante 

e empoderado (BANDURA, 2008; NAPOLITANO, 2013; CURTIS, 2015). 

Neste estudo adota-se a Teoria Social Cognitiva, que apresenta consonância com a 

modalidade (intervenção educativa baseada no aplicativo) e a ferramenta (interação pelo 

aplicativo) adotadas. O aplicativo apresenta as seguintes dimensões da autoeficácia:  



11 

 

 

 

 abordagem dos aspectos emocionais, que pode ser fornecida pela interação do Agente 

Interativo com o adolescente (exemplo: “Como você se sente ao ter que cuidar da sua saúde?”); 

 modelagem, em que o adolescente observará o AVATAR na execução de atividades de 

autocuidado (exemplo: insulinoterapia, monitorização glicêmica e atividade física), em 

diferentes ambientes, como escola, festas, restaurantes, etc.; 

 persuasão verbal ou retorno avaliativo (exemplo: “Parabéns!”; "Bom trabalho, você 

conseguiu controlar a glicemia!" ou “Tente novamente, você pode fazer melhor!”)  

 Assim, por meio da interação do adolescente com o protocolo AGITO via dispositivo 

móvel proposto neste estudo, o adolescente será incentivado a resolver problemas; indicar suas 

emoções; superar obstáculos e escolher metas realistas relacionadas à alimentação saudável e 

atividade física, podendo fornecer o retorno sobre as informações clínicas, o que pode resultar 

na melhoria do autocuidado. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Para atingir os objetivos propostos neste estudo, foi realizada uma consulta ampla à 

literatura com revisões de temas relacionados ao objeto de investigação, que será apresentada 

em três capítulos.  
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CAPÍTULO 1 

 

4.1 O ADOLESCENTE COM DIABETES TIPO 1 

 

 O termo diabetes em grego quer dizer sifão (tubo para aspirar a água). Este nome foi 

dado devido à sintomatologia da doença que provoca sede intensa e grande quantidade de 

urina. O diabetes só adquire a terminologia mellitus no século I d.C Mellitus, em latim, 

significa mel, logo a patologia passa a ser chamada de urina doce (GAMA, 2002). 

Existem três tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. O DM1 acomete 

crianças e adolescentes, já o tipo 2 atinge principalmente a população entre 30 e 69 anos, 

embora, atualmente, ocorre em crianças e adolescentes devido à obesidade e ao sedentarismo 

infantil (SBD, 2018). 

No Brasil, estima-se que cinco milhões de indivíduos tenham diabetes, sendo que 

metade deles desconhece o diagnóstico, com uma incidência do tipo 1, na infância e 

adolescência, na ordem de 1 ou 2 para cada 1000 adolescentes (COBAS, 2013). É a quarta 

causa de morte no país, além de ser a segunda doença crônica mais comum na infância e 

adolescência (IDF, 2017). 

O DM1 exige uma atenção especial na adolescência, fase de transição entre a infância e 

a vida adulta, marcada por amadurecimento biológico, psicológico e social (HUANG, 2014; 

CRUZ, 2018). Além disso, a adolescência compreende a aquisição de habilidades sociais, 

adoção de deveres e responsabilidades e a afirmação da identidade, tornando-se ainda mais 

complexo e desafiador quando se tem um agravo crônico como o DM1(KNOWLES, 2006; 

MANNUCCI, 2012). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) adota a terminologia “pessoa jovem” para 

fazer referência aos termos adolescentes e jovens, cuja faixa etária é de 10 a 24 anos, 

entendendo a adolescência como um processo biológico, que vai de 10 a 19 anos de idade, e a 

juventude como a interseção da faixa etária entre 15 e 24 anos (WHO, 1995).  

Apesar de já terem crescido, os adolescentes necessitam do olhar cuidadoso dos pais e, 

mesmo quando aqueles reconhecem seu autocuidado, os pais ficam disponíveis para ajudá-los 

nessa fase de transição (CRUZ, 2018). Le Breton (2017a) analisa certos aspectos dessa 

construção em “Uma breve história da adolescência” e afirma que não há uma cronologia 

totalmente delimitada para a idade de forma universal, pois esta especificação depende da 

apreciação cultural de cada comunidade observada. 
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A adolescência não é um acontecimento, mas antes uma questão que 

atravessa o tempo e o espaço das sociedades humanas. Algumas se 

preocupam em demarcar as faixas etárias e as responsabilidades 

associadas a elas. Definem um período intermediário entre a infância e 

a maturidade social, de maneira precisa ou difusa, de acordo com as 

situações (LE BRETON, 2017a, p. 19). 

 

Neste estudo, assume-se como ações de autocuidado em DM1, o comportamento 

desempenhado pelo adolescente em relação à monitorização glicêmica, insulinoterapia, 

alimentação saudável e atividade física (ADA, 2014). Estes elementos são descritos a seguir. 

4.1.1 Domínios para o autocuidado em diabetes tipo 1 

 

A importância do autocuidado em DM1 levou a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) a colocá-lo como um dos pilares para a saúde. Para a OMS, o autocuidado envolve a 

capacidade para a tomada de decisões por parte do adolescente ao realizar ações em seu próprio 

benefício. Assim, recomenda-se a educação para o autocuidado como forma de prevenir e tratar 

o DM1 (SBD, 2018). 

Nota-se que o adolescente com DM1 vivencia diversas barreiras, haja vista que o 

autocuidado passa pelas questões associadas a cinco domínios: 1º) alimentação saudável; 2º) 

atividade física regular (mínimo 20 minutos ao dia); 3º) insulinoterapia; 4º) monitorização 

glicêmica (mínimo 6 vezes ao dia) e 5º) aspectos emocionais. 

O desfecho primário do diabetes é o controle glicêmico, medido por um exame de 

sangue (HbA1c) que indica glicemia média nos últimos 2-3 meses (ADA, 2014). Além da 

imaturidade e das barreiras para o autocuidado, também as mudanças hormonais podem fazer 

com que a meta do controle da taxa de glicemia seja ainda mais difícil durante a adolescência 

(CARVALHO, 2013). 

Estudos apontam que os adolescentes, em geral, têm mais dificuldades para aceitar a 

doença quando comparados a crianças, pois, enquanto estas ainda dependem dos cuidados dos 

pais ou responsáveis, os adolescentes são convocados a responsabilizar-se pela própria saúde. 

Sua imaturidade pode ser revelada no momento em que precisam assumir o autocuidado, como 

a administração de medicamentos e seguimento de uma alimentação saudável, por exemplo 

(DRION, SKRØVSETH, 2015). 
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O baixo controle glicêmico tem sido relacionado às consequências em curto prazo, 

como desconfortos provocados pelos sintomas de hiperglicemia, quando o nível de glicose no 

sangue é superior a 180 mg/dl (visão turva; dificuldade de concentração; micção frequente; 

dores de cabeça; e/ou fadiga) e sintomas de hipoglicemia, quando abaixo de 70 mg/dl 

(sudorese; irritabilidade; confusão mental; taquicardia; vertigem; náusea; sonolência; sensação 

de formigamento; dormência nos lábios e na língua; cefaleia; fadiga; raiva ou tristeza; e/ou falta 

de coordenação motora) (PULMAN, 2012; ADA, 2014).  

Existe um reconhecimento de que as mudanças fisiológicas da puberdade podem 

influenciar no controle glicêmico, fazendo com que os adolescentes apresentem emoções que 

influenciam no controle glicêmico (ALMINO, 2009; ALENCAR, 2013). A depressão e a 

ansiedade são comuns no DM1e estão associadas a um menor autocuidado. Uma revisão 

sistemática explorou a relação entre doença cognitiva, representações e má saúde emocional e 

sua associação combinada com o autocuidado com diabetes. O estudo apontou que percepções 

negativas do DM1foram associadas à pior saúde emocional (HUDSON, 2014).  

Outro estudo descreve que 82% dos adolescentes relataram que a escola era um 

estressor de topo, seguido pela vida social (49%) e DM1(48%). Foram identificados quatro 

temas de estressores gerais de vida (adaptação em ter amigos, equilibrar demandas 

concorrentes, vivendo com família e pressões para se sair bem) e três temas de estressores 

específicos para DM1(apenas ter diabetes, lidar com emoções e controle do diabetes) (CHAO, 

2016). 

Faz-se necessário compreender os adolescentes, seus comportamentos, emoções e 

anseios e apoiá-los nos diversos âmbitos dessa experiência (ALENCAR, 2013). Neste sentido, 

o estudo dos aspectos emocionais torna-se necessário ao considerar que as emoções 

influenciam nas respostas do adolescente em relação às práticas de autocuidado em DM1, tal, 

como apresentado a abaixo. 

 

4.1.2 Aspectos emocionais em relação às práticas de autocuidado em DM1 

 

Lidar com uma doença crônica como o DM1 requer o uso de recursos psicológicos e 

ambientais a fim de viabilizar o autocuidado. Assim, cada vez mais se admite que aspectos 

emocionais, afetivos, psicossociais, a dinâmica familiar e até mesmo a relação médico-paciente 

podem influenciar o controle do diabetes. Nesse sentido, é reconhecida a importância dos 
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fatores psicológicos tanto para o surgimento quanto para o controle metabólico do 

DM1(MARCELINO, 2005). 

Segundo Vale, Ornellas e Franco (1979), quando a pessoa com DM1vive uma tensão 

emocional há um aumento de glicemia.  

Os problemas emocionais aumentam durante a adolescência, particularmente entre os 

adolescentes com DM1 (KNIGHT; et al, 2003). No entanto, os pais podem ajudar a regular a 

agitação emocional experimentada por seus filhos. Em contraste, os pais que consideram seus 

filhos mais vulneráveis por terem DM1 podem tender à superproteção, o que, por sua vez, pode 

intensificar a depressão e ansiedade entre esses adolescentes (EVERETT, 2003). 

Quando as emoções não são expressas através dos nossos músculos voluntários, elas 

descarregam-se em nossos músculos involuntários, como o estômago, intestino, coração e 

vasos sanguíneos, podendo desencadear a doença psicossomática (SILVA, 1994). 

Assim, nessa fase de transição da infância para a adolescência - caracterizada por um 

período crucial de transformações fisiológicas, sexuais, intelectuais, psicológicas e sociais que 

farão o indivíduo reconstruir suas ideias, pensamentos, imagem e percepção sobre si mesmo -, 

poderá ocorrer interferências no manejo da DM1(LIEBERMAN,2012). 

 Essas decorrem de emoções, definidas por negação, fuga, revolta, depressão, aceitação, 

timidez, apatia, conflitos e crises, próprios desse momento de vida do adolescente com 

diabetes, que, portanto, precisa de apoio (LE BRETON,2010). Podem ocorrer dificuldades 

escolares e sociais devido a uma redução na autoestima, decorrente dos cuidados exigidos pela 

doença (MARGARET,2012). 

Adolescentes inseguros sobre si mesmos têm maiores possibilidades de não cumprir as 

tarefas do tratamento, pois procuram evitar sentirem-se diferente de seus companheiros. Alguns 

adolescentes também tentam tirar proveito da situação de ser diabético, procurando, de alguma 

maneira, manipular as pessoas e as situações a fim de obter mais atenção para si 

(MULVANEY, 2009). De outro lado, adolescentes com elevados níveis de autoestima, que se 

sentem competentes socialmente e com suporte familiar são mais propensos a aderir ao 

tratamento (PULMAN,2013). 

Pode-se observar, por exemplo, casos em que o adolescente tem consciência da 

importância de um bom controle sobre a doença, das consequências de um mau controle, mas, 

ainda assim, burlam o tratamento. Isto ocorre porque não basta ter consciência da doença e suas 

repercussões, pois a doença física atinge diretamente o emocional e este não é determinado 

apenas por aspectos conscientes. O emocional é constituído por aspectos mais profundos 
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internamente e inconscientes, que podem impedir um bom controle da doença se esta não for 

internamente aceita (MARCELINO, 2005). 

Para o adolescente, a necessidade da manutenção de um bom controle glicêmico muitas 

vezes gera emoções negativas, incluindo tristeza, raiva, medo, preocupação, constrangimento, 

ansiedade e, em alguns casos, revolta por ter que conviver com tal condição, ao passo que as 

pessoas que estão ao seu redor não precisam se preocupar ou ficar com pesar do adolescente ter 

o diagnóstico de diabetes, pois estas podem viver uma vida normal (ALENCAR,2013). 

De acordo com o estudo conduzido por Cruz (2018), o mau controle do DM1pode 

conduzir a um quadro de atraso no crescimento, decorrente dos episódios de internação por 

cetoacidose diabética
1
, gerando também infelicidade, tristeza e desânimo. Os adolescentes 

manifestam revolta quando descumprem as orientações dos pais e equipe multiprofissional com 

relação à restrição da dieta, o que os levaram à necessidade de hospitalização por cetoacidose 

diabética. 

Estudo examinou que o processamento emocional (compreensão das emoções), o 

autocontrole (regulação de pensamentos, emoções e comportamento) e sua interação previu 

HbA1c para adolescentes com DM1. Observa-se que a intensidade da emoção e a reatividade 

aumentam durante a adolescência. O autocuidado em DM1requer tanto autocontrole efetivo 

quanto processamento emocional para completar os comportamentos de adesão (por exemplo, 

verificar a glicose no sangue mesmo quando se sente irritado com seus pais por lembrá-lo de 

fazê-lo) (HUGHES, 2012). 

Em contraste, adolescentes com baixo autocontrole, mas alto processamento emocional, 

podem usar sua maior compreensão das emoções para compensar o baixo autocontrole (por 

exemplo, reconhecendo a raiva nos pais, após ser lembrado para verificar a glicemia, pode 

reduzir a raiva através do seu reconhecimento, compensando a necessidade de recursos de 

autocontrole). O estudo concluiu que as emoções interagiram com o autocontrole para predizer 

a HbA1c de tal forma que os adolescentes que apresentaram baixo processamento emocional 

também demonstraram um baixo autocontrole. 

Podem ocorrer dificuldades escolares e sociais devido à redução na autoestima, 

decorrente dos cuidados exigidos pela condição crônica, que fazem o adolescente sentir-se 

diferente dos demais (SANTOS, 2003). 

                                                 
1
A cetoacidose diabética ocorre em decorrência do acúmulo de cetonas devido à diminuição severa dos níveis de insulina 

(ADA, 2014). 
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A consciência e a reflexão sobre o estado emocional podem desempenhar uma melhoria 

na saúde, pois o compartilhamento das emoções é importante para lidar com as emoções que 

possam estar relacionados com as práticas de autocuidado (GAY, 2011).  

Segundo Levenson (1994), as emoções são fenômenos psicológico-fisiológicos de curta 

duração que representam maneiras eficientes de adaptação às mudanças nas necessidades do 

meio. Psicologicamente, emoções alteram a atenção, mudam determinados comportamentos e 

ativam redes associativas relevantes na memória. Fisiologicamente, as emoções organizam as 

respostas de diferentes sistemas biológicos para produzir um ambiente corporal ideal para uma 

resposta eficaz (ROAZZI,2011). 

As emoções podem ser compreendidas como uma combinação de ativação neurocortical 

(sistema nervoso autônomo e ativação neuroendócrina), expressão motora (expressão facial e 

vocal, postura e gesticulação) e uma sensação subjetiva inconsciente desse estado corporal, 

chamado de sentimento inconsciente (GAY, 2011).   

Levenson (1992) observou os aspectos da especificidade do sistema nervoso autônomo 

que foram repetidamente encontrados em diferentes situações dos seus estudos, como 

apresentado na Tabela 1. O achado experimental de que o medo é caracterizado por 

temperaturas superficiais mais frias, maior vasoconstrição e menor fluxo sanguíneo na periferia 

do que a raiva é observado nos relatórios de temperatura (SCHERER,1994). 
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Tabela 1. Previsões para diferenças significativas de Emoções em Relação ao 

Sentimento Subjetivo, Sintomas fisiológicos e comportamentos expressivos. 

 

Situações Intensidade das emoções 

Sentimento subjetivo 

Distância do tempo (há muito tempo atrás) 

Intensidade (mais fraca-mais forte) 

Duração (menor ou maior) 

Tentativas de controle (mais fraco-mais forte) 

Sintomas fisiológicos 

Excitação (mais fraca-mais forte) 

Temperatura (mais quente) 

Comportamento expressivo 

Abordagem / retirada (afastamento) 

Comportamento não verbal (pouco) 

Comportamento verbal (pouco) 

 

Tristeza = medo <alegria = raiva 

Raiva = medo <tristeza = alegria 

Medo <raiva <alegria = tristeza 

Alegria <medo = tristeza = raiva 

 

Tristeza = alegria <raiva <medo 

Medo <tristeza <alegria <raiva 

 

Medo = tristeza = raiva <alegria 

Medo <tristeza <alegria = raiva 

Medo = tristeza <alegria = raiva 

Nota. < indica que uma diferença significativa será encontrada entre os grupos de 

emoções em ambos os lados; = indica que não são esperadas diferenças significativas. 

(LEVENSON, 1992). 

 

Na ansiedade há aumento de tonicidade. Ela pode se escoar através de uma atividade 

corpórea, que muitas vezes se manifesta num ativismo desordenado. No entanto, se a ansiedade 

ficar retida por muito tempo pode gerar desconforto e problemas. 

As emoções podem ser quantificáveis (as respostas químicas e neurais) e observáveis na 

pessoa “emocionada”, por uma terceira pessoa: expressão facial, ritmo e movimento do corpo, 

sudorese etc. Sentimentos são resultados da percepção dessas reações pela própria pessoa: ela 

“sente” a emoção (FREIRE, 2010). 

A emoção é a fase mais arcaica do desenvolvimento. Ao sair do estado puramente 

orgânico, a pessoa é um ser emocional, no qual, lentamente, surge o racional. No início da vida, 

a afetividade e a inteligência estão misturadas, mas há predomínio do afetivo. Elas se alternam 

e se influenciam reciprocamente, ao longo do desenvolvimento infantil, pois a afetividade 

refluirá para dar espaço ao cognitivo e vice-versa (LEXANDROFF, 2012). 
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No bebê, a afetividade é expressa através das emoções, principalmente para ter suas 

necessidades básicas atendidas e, por isso, a emoção é uma linguagem antes da linguagem. 

Portanto, a emoção é importante no início da vida e, por meio dela, o corpo toma forma e 

consistência. Este fato é conhecido como atividade proprioplástica que, ao modelar o corpo 

através da atividade muscular, permite a exteriorização dos estados emocionais e a tomada de 

consciência dos mesmos pelo indivíduo (LEXANDROFF, 2012). 

Plutchik (2001) elaborou um modelo circunflexo tridimensional que descreve as 

relações entre os conceitos de emoção, que são análogas às cores de uma roda de cores. O 

modelo identifica emoções primárias: alegria, confiança, medo, surpresa, tristeza, repulsa 

(nojo), irritação (raiva) e antecipação, como ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Círculo de emoções de Plutchik. Fonte: PLUTCHIK, 2001 

 

Cada emoção foi representada por uma cor diferente, com seus variados tons 

denotando os níveis de intensidade ao longo do raio. As emoções primárias foram colocadas no 

meio do círculo, com seus equivalentes de maior intensidade no círculo interno e seus 

equivalentes de menor intensidade nos círculos externos. Enquanto nos afastamos dos círculos, 
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pode-se observar que existem algumas emoções colocadas entre duas emoções. Por exemplo, o 

otimismo é constituído de antecipação e alegria (TABASSUM, 2016). 

Na questão relativa à frequência das emoções em adolescentes com DM1, Santos (2003) 

aponta que as emoções primárias apareceram de forma predominante, destacando-se em 

primeiro lugar a alegria, seguida da tristeza, raiva e medo, respectivamente. Emoções mais 

elaboradas, consideradas secundárias, também foram encontradas, como saudade, ódio, paz, 

ansiedade, etc (ROAZZI, 2011). 

O medo é uma emoção primária que surge logo no recém-nascido. Este fato pode ser 

observado com a insegurança do bebê no banho, mesmo antes de ter tido experiências com 

quedas. No entanto, pode acontecer o medo hipertônico, resultante de certa espera, como 

acontece com a criança que vive em constante medo (TABASSUM, 2016). 

Assim, nota-se que as emoções são processos essencialmente contextuais e regulam a 

nossa relação com um determinado contexto. Situações mais simples requerem processos 

emocionais mais simples, enquanto processos emocionais mais complexos requerem emoções 

mais complexas. É possível classificar as emoções de acordo com a complexidade dos 

contextos em que atuam, como descrito no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Classificação das emoções de acordo com os contextos. 

1) Imediato Medo, Aversão, Raiva, Tristeza, Alegria  

2) Interno Representado 
Ansiedade, Orgulho, Arrependimento, 

Curiosidade, Tédio, Frustração, Decepção 

3) Individual Interno 

Angústia, Sentimento de Incompetência e 

Inadequação, Solidão, Amor Próprio, 

Desejo, Vontade 

4) Relações Interpessoais 
Amor, Amizade, Ódio, Mágoa, Inveja, 

Ciúme, Sentimento de Rejeição 

5) Relações de grupo 
Culpa, Responsabilidade, Compromisso, 

Motivação, Altruísmo, Ufanismo. 

 
 Elaborado pela autora. 

 (IbraPNL,2019) 

 

As emoções constituem o principal elemento do processo de autorregulação de nossas 

relações com o nosso mundo interno, com o mundo externo, com o outro e com os nossos 

grupos sociais. 
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A emoção também tem a função de comunicação, pois produz uma resposta 

emocional. As emoções serão acompanhadas de reações corporais, como aceleração do 

batimento cardíaco, mudança na respiração, secura na boca, perturbações digestivas, e 

expressivas, como alterações na postura, na mímica facial, na forma de expressar os gestos 

(KOICH, 2015). Como consequência de a emoção ter componentes orgânicos acentuados, sua 

função principal é mobilizar o outro, isto é, ela é essencialmente social. "As reações que as 

emoções suscitam no ambiente funcionam como uma espécie de combustível para sua 

manifestação" (SCHERER, 1997). 

Toda regulação da emoção ocorre por feedback. Um feedback positivo aumenta a 

intensidade da emoção, indicando que o processo de regulação ainda não foi completo. O 

processamento da autorregulação se dá em estrutura profunda, abaixo do limiar de consciência, 

enquanto a expressão da emoção ocorre na estrutura superficial. Assim, pode-se afirmar que a 

emoção é visível, através das modificações que ocorrem na mímica e na expressão facial. 

Contudo, a intensidade que o indivíduo irá aplicar para realizar determinada expressão 

facial pode variar conforme a cultura e o meio social em que vive. Em outras palavras, as 

categorias relativas às emoções humanas podem ser consideradas universais, mas as expressões 

faciais e os estímulos que geraram determinada emoção podem ser diferentes de indivíduo para 

indivíduo (EKMAN, 1978).  

De acordo com Ekman (1978), cada emoção forma um grupo específico, isto é, cada 

emoção pertence a uma família que possui características semelhantes entre si, como os 

músculos usados pelos indivíduos para realizar as expressões e a situação que desencadeia 

determinada emoção.  

Portanto, entende-se que a expressão emocional do indivíduo pode revelar dados 

importantes sobre como este percebe e se relaciona com o mundo e, a partir disso, começar a 

elaborar uma proposta de intervenção educativa em DM1. Por exemplo, o indivíduo com 

excesso de tristeza provavelmente está atribuindo elevado valor à maioria das situações e 

interpretando o afastamento delas como perda, originando então a emoção de abandono 

característico da tristeza, a que pode se seguir pessimismo ou depressão (MIGUEL, 2015). 

Uma pesquisa indicou que, em geral, indivíduos com DM1 apresentam maior risco de 

depressão e suicídio em comparação com a população em geral, especialmente com idade entre 

15 e 29 anos (POMPILI, 2014). Além disso, pensamentos suicidas, descumprimento do regime 

médico e distúrbios psiquiátricos são comuns em adolescentes diabéticos. A relação entre DM1 
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e suicídio pode ser entendida pela diminuição da captação cerebral de triptofano
2
. Este 

aminoácido essencial livre reduzido pode levar a uma síntese reduzida de serotonina central. 

Sabe-se que níveis reduzidos de serotonina estão associados a um risco aumentado de suicídio 

(POMPILI, 2014). Portanto, profissionais que trabalham com adolescentes com DM1 devem 

considerar o risco de suicídio. 

A influência dos traços de personalidade sobre a doença é confirmada no estudo de 

Scherer (1994), que demonstrou que a alexitimia
3
, uma característica de personalidade 

específica, poderia influenciar o controle glicêmico. No que diz respeito ao controle das 

emoções, o afeto negativo específico da pessoa com diabetes, ou seja, a emoção negativa em 

relação ao diabetes, está relacionado à diminuição da aderência, teste diário de glicemia e pior 

controle metabólico (HUGHES, 2012).  

Estudo realizado nos Estados Unidos buscou verificar a estrutura das seguintes variáveis 

entre os adolescentes de 11 a 16 anos de idade com diabetes: habilidades de resiliência; 

adaptação com amigos; aceitação do diabetes; processamento de emoção e expressão 

emocional. Foi aplicado um questionário com as seguintes perguntas: “A DM1faz-me sentir 

com raiva”?; “Ter DM1torna-me ansioso?”; “A DM1faz-me sentir medo?” Os resultados deste 

estudo sugerem que ajudar os adolescentes a encontrarem maneiras de expressar suas emoções 

e melhorar sua habilidade para processar suas emoções teria um impacto significativo e 

positivo no autocuidado (HUSTON, 2016). 

Portanto, faz-se necessário conhecer as experiências e as emoções que envolvem o 

processo de autocuidado dos adolescentes com DM1, orientando e intervindo de acordo com as 

necessidades de cada um, oferecendo-lhes a oportunidade de falar sobre a sua vida, 

compreendendo seus comportamentos, medos e anseios, bem como motivando-os e apoiando-

os nas diversas situações em que estão vivendo, para que se sintam empoderados e 

responsáveis pelo autocuidado (ALENCAR, 2013; CRUZ,2018). 

Nesta perspectiva, a utilização de tecnologias digitais aponta um caminho para a 

abordagem das emoções de adolescentes com DM1, pois a tecnologia está presente em suas 

vidas, tal como descrito no capítulo 2. 

 

 

                                                 
2
 Aminoácido essencial utilizado pelo cérebro, juntamente com a vitamina B3, a niacina (ou niacinamida) e o 

magnésio, para produzir a serotonina, um neurotransmissor importante nos processos bioquímicos do sono e do 

humor. 
3
Termo que diz respeito à dificuldade em descrever emoções, sentimentos e sensações corporais. A palavra 

provém do grego, onde A indica ausência, lexis é palavra e timia, emoção. 
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CAPÍTULO 2 

 

4.2 TECNOLOGIAS DIGITAIS: Um caminho para a abordagem das emoções em 

diabetes tipo 1 

  

As tecnologias móveis, também conhecidas como m-Health na área da Saúde, oferecem 

um potencial significativo para a promoção do autocuidado em condições crônicas. Isso porque 

os equipamentos móveis, como telefones celulares (ou smartphones), oferecem aplicativos que 

proporcionam um maior suporte às tarefas cotidianas (FUKUOKA, 2015; GANASEGERAN, 

2017). 

Os aplicativos conhecidos pelo termo Apps são softwares desenvolvidos para apoiar as 

pessoas a realizarem determinadas tarefas relacionadas ao entretenimento, trabalho, apoio à 

prevenção de doenças e tratamentos de saúde. Os Apps podem ser instalados nos smartphones, 

de forma gratuita ou pagos, por meio de programas operativos do tipo iOs, Android, Windows 

Phone e outros. A gama de funcionalidades oferecidas por um aplicativo tem o potencial de 

apoiar a mudança de comportamento e hábitos, o que faz com que, cada vez mais, pessoas com 

distintos perfis passem a utilizá-los (LYONS, 2013; FACCIO,2014). 

Aplicativos para a área da saúde podem ser caracterizados como um meio de comunicar 

informações, fornecer experiências interativas e coletar informações de usuários. Eles fornecem 

uma plataforma com informações de autocuidado adaptáveis, de baixo custo para o sistema de 

saúde e de fácil acesso (WHITEHEAD, 2016). 

Uma pesquisa indicou que os adolescentes de todo o mundo são, hoje, os que mais 

adotam as tecnologias, representando um número superior ao de qualquer geração anterior 

(BRASIL, 2015). Para Le Breton (2017b), as redes sociais digitais conquistam espaço no 

universo do público estudado por adquirirem o aspecto de um espelho que auxilia na 

construção narrativa de si mesmo, de suas identidades. 

A paixão dos adolescentes pelas redes sociais encontra, então, sua razão de ser, 

encontrar enfim um espelho para si mesmo, encontrar no leque de convidados ou de 

concorrentes um modelo para se comportar ou se vestir. [...] As redes sociais 

promovem uma exposição de múltiplas identidades. Elas tornam-se as principais 

ferramentas de socialização e de experimentação às jovens gerações, um lugar de 

confrontação da experiência íntima com a experiência dos outros. O reconhecimento 

vindo dessa transmissão é inegável, eles são cada vez mais absorvidos pelo real que 

eles mesmos ajudam a construir. (LE BRETON, 2017b, p. 19-20) 

 

A pesquisa nacional TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) Kids Online 

confirma a tendência da utilização das tecnologias digitais pelos adolescentes brasileiros, sendo 
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que 75% dos participantes afirmam utilizar o aparelho smartphone mais de uma vez por dia. A 

pesquisa ainda indica que o perfil mais frequente na rede corresponde às parcelas de 13 a 14 

anos (88% do público conectados) e de 15 a 17 anos (85% conectados) (BRASIL, 2015).  

Atualmente, com o uso frequente de tecnologias pelos adolescentes em todo mundo, 

tem ocorrido um crescente interesse na utilização de aplicativos móveis como estratégia 

educativa para a melhoria do comportamento, atitudes e habilidades para o autocuidado. A 

principal característica dos dispositivos móveis é a quebra da limitação da mobilidade, uma vez 

que um dispositivo móvel como o smartphone pode ser definido como um computador de 

bolso, que pode acompanhar o indivíduo 24 horas por dia (CAFAZZO, 2012; MULVANEY, 

2012). 

Na Noruega, 90% dos adolescentes usam a internet mais de 2 horas por dia; 95% tem 

seu próprio aparelho celular e mais da metade acessa a internet através do aparelho, 

diariamente (MORIE, 2011). Pesquisa recente confirma a tendência da utilização das 

tecnologias digitais pelos adolescentes brasileiros, sendo que 75% dos participantes afirmou 

utilizar o aparelho celular mais de uma vez por dia (BRASIL, 2015). 

Um estudo (FROISLAND, 2012) realizado na Inglaterra com nove adolescentes com 

DM1 apontou que os participantes enfatizaram a necessidade de ter um aplicativo divertido, 

fácil de navegar e com recursos personalizados. Outras sugestões incluíram alarmes de 

monetarização glicêmica, que fosse interativo e dissesse quando eles estavam indo bem ou não 

nas atividades de autocuidado (GAY; GINSBURG, 2011;).  

Entre consultas, os problemas relacionados ao DM1 podem não ser frequentemente 

refletidos, aprendidos e documentados pelos adolescentes, limitando sua autoconsciência e 

conhecimento sobre sua condição. Um estudo elaborou um sistema de envio de mensagens de 

texto para ajudar a resolver este problema (MORIE, 2011). 

Um ensaio piloto randomizado controlado, realizado com 30 adolescentes com DM1, 

examinou o efeito das mensagens de texto sobre a consciência dos sintomas e o conhecimento 

do DM1 sobre o controle da glicose e qualidade de vida. Os resultados indicaram tendências 

para melhoria da vida, satisfação e controle metabólico, bem como diminuição das 

preocupações relacionadas ao diabetes no grupo que recebe mensagens de texto sobre a 

consciência dos sintomas a cada dois dias. Portanto, o uso da tecnologia de mensagens de texto 

para atingir adolescentes pode ser o mais eficaz para o controle ideal do DM1(YI HAN, 2005). 

Ao desenvolver o texto sobre os Nativos Digitais, Prensky (2001a) aponta algumas 

características que teriam transformado a sociedade e que já são irreversíveis, no seu ponto de 

vista. O autor parte da década de 1990 como marco divisor entre duas gerações, uma anterior à 
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proliferação das novas tecnologias e outra que já cresceu em um mundo tecnológico, utilizando 

o computador, os videogames e a Internet. De forma resumida, os termos utilizados remetem à 

linguagem que alguém adquire ao nascer/crescer em determinada região, cultura e idioma 

(nativo) ou ao se deslocar após certa idade para um novo espaço (imigrante). Neste sentido, 

haveria uma diferença significativa entre quem sempre conheceu aquele modo específico de 

viver e se comunicar e quem o assimilou tardiamente. Ainda que aprenda a “linguagem do 

digital” (grifo nosso), os imigrantes mantêm o sotaque adquirido na primeira etapa da vida, 

infere Prensky (2001a). 

 

Eles [Nativos Digitais] passaram a vida inteira cercados por e usando computadores, 

vídeo games, tocadores de musica digital, câmera de vídeo, celulares, e todos os 

outros brinquedos e ferramentas da era digital. [...] Os Nativos Digitais estão 

acostumados a receber informação muito rápido. Eles gostam de realizar 

paralelamente processos e tarefas múltiplas. Eles preferem seus gráficos antes de seus 

textos mais do que o oposto. Eles preferem acessos aleatórios - como hipertexto 

(PRENSKY, 2001a, p. 02). 

 

Desse modo, fica evidente a necessidade de investimentos em estudos de 

desenvolvimento de aplicativos móveis para o manejo do DM1 em adolescentes com a 

abordagem das emoções. 

Os programas educativos podem influenciar o comportamento dos adolescentes com 

DM1, mediante mudanças no estilo de vida e consequente controle metabólico, tal como 

descrito a seguir. 

 

4.2.1 Programas educativos em diabetes tipo 1  

 

A avaliação de barreiras para o autocuidado em DM1 foi utilizada por meio de envio de 

mensagens em diferentes estudos (MULVANEY,2012; NICOLA, 2013). Os participantes 

receberam entre 8 e 12 mensagens, sendo estas programadas para serem enviadas antes e 

depois das refeições e antes da hora de dormir. O autor aponta que essa estratégia foi útil para 

ajudar os participantes a lembrarem de monitorar a glicemia e reduzir a procrastinação do 

autocuidado, além de reduzir sentimentos de isolamento e constrangimento no âmbito social 

(KUMAH-CRYSTAL, 2015). 

Ao longo de um estudo realizado com adolescentes nos Estados Unidos, cinco subtemas 

foram identificados dentro do conteúdo do programa educativo: maneiras pelas quais os 

adolescentes mudaram seu comportamento de gerenciamento de diabetes; como a intervenção 

afetou seus pensamentos sobre a importância do cuidado do diabetes; como o programa serviu 
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como um lembrete útil para completar os cuidados; sentindo-se capacitado quando seus 

pensamentos / opiniões sobre como melhorar seus próprios cuidados com o DM1 e a maneira 

pela qual a intervenção afetou suas percepções, obtenção de apoio de amigos e familiares em 

torno deles (CHANNON,2003). 

A avaliação dos impactos dos programas educativos é variável em cada estudo. 

Resultado de estudo realizado no Reino Unido apontou queda nos valores da hemoglobina 

glicada de 8,9 ± 0,2% para 8,4 ± 0,2% (p <0,001) aos três meses, apontando que o 

conhecimento dos alimentos e contagem de carboidratos melhoraram após o programa 

(MULVANEY, 2010). Já estudo realizado na Itália afirma que após um ano do programa 

educativo, os participantes mostraram uma melhora significativa (p <0,05) da HbA1c de 7,7 ± 

1,6 a 7,2 ± 1,5% (WHITTEMORE,2016). 

Em estudo, um total de 39 adolescentes (idades de 13 a 17 anos) com o tipo 1 e seus 

cuidadores foram randomizados para uma intervenção psicológica (n = 20) ou um controle de 

atenção intervenção (educação) (n = 19). A condição de intervenção usou exercícios de 

psicologia positiva como, por exemplo, gratidão e  autoafirmação, e afirmações dos pais para 

estimular afeto positivo. Os resultados incluíram a frequência da monitorização glicêmica, 

qualidade de vida e controle glicêmico. Com o estudo foi possível concluir que a intervenção 

psicológica no contexto da educação em DM1 é um fator importante a ser considerado em 

adolescentes com DM1 (JASER, 2014). 

Observa-se que alguns estudos avaliam as estratégias educativas em diabetes com 

enfoque na melhoria da alimentação, prática de atividade física e insulinoterapia.  Já outros 

estudos avaliaram uma intervenção psicológica para melhorar o autocuidado em adolescentes 

com DM1 (LEEP; LYONS; NORBERT, 2013; JASER, 2014). O Quadro 2 apresenta oito 

estratégias educativas em DM1. 

 

Quadro 2: Estratégias educativas em DM1 separados por temas. 

 

Estratégias 

educativas 

Temas Conteúdo Referências 

1 
 

Apresentação 

Dados pessoais (nome, telefone)  

Grey (2000);  

Grey (2012);  

Kime (2012) 

Definição de metas de autocuidado 

Em vez de se concentrar em "doença", 

direcionar para a "vida” como 

adolescente. 
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2 
Monitorização 

glicêmica 

Controle de glicose, metas de glicose 

e tendências de açúcar no sangue.  

 

Grey (2000);  

Grey (2012); 

 Streisand (2006)  

Atitudes e barreiras potenciais para o 

automonitoramento da glicemia, 

As subidas e abatimentos do açúcar 

no sangue: mantendo seu diabetes no 

percurso. 

3 
Alimentação 

Saudável 

Três grupos básicos de alimentos 

(carboidratos, proteínas e gorduras).  

 

 

 

Knowles J (2006); 

Streisand (2006); 

Robin (2013); 

Grey (2000); 

 

Contagem de carboidratos e fibras; 

Discussão sobre a escolha dos 

alimentos com sabedoria (limitação 

do açúcar, leitura de rótulos de 

alimentos  

e aumento da ingestão de frutas e 

vegetais); 

Comer fora / levar refeições; 

Rótulos de alimentos; 

Compartilhamento de receitas 

saudáveis. 

4 Atividade física 

Benefícios para a saúde do exercício.   

Robin (2013); 

Grey (2000); 

 

Consideração de diabetes e exercício.  

Diretrizes para exercício quando você 

tem diabetes.  

Dose de insulina usando fatores de 

carboidratos e regras de correção 

Exercite a resolução de problemas ao 

usar múltiplas injeções diárias ou a  

bomba com exemplos. 

Tratamento, ajuste do tratamento da 

diabetes para exercícios físicos 

Sintomas de hipoglicemia 

5 Insulinoterapia 

Injetando insulina em terapia pública, 

álcool e insulina 

 

Grey (2000); 

Hermanns (2013) 
Discussão da capacidade percebida 

para estimar os carboidratos 

corretamente 

Discussão dos resultados da 

verificação da dose de insulina basal, 

ajuste prandial 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whittemore%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23360729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whittemore%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23360729
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Dose de insulina usando fatores de 

carboidratos e regras de correção 

6 

 

Impacto 

emocional de 

viver com o 

diabetes 

Estresse Booker (2008);  

Rajkumar (2015); 

Hermanns (2013);  

Grey (2012); 

Morris (2006); 

Kime (2012) 

Channon (2002) 

Problemático e negativo pensando; 

Suporte de autonomia 

habilidades de enfrentamento da 

resolução de problemas 

Privação 

Imagem corporal e autoestima 

 

7 

 

 

Relacionamentos 

Obtenção de apoio de amigos e 

familiares em torno deles (Suporte 

Social). 

 

Booker (2008);  

Rajkumar (2015);  

Grey (2012); 

Mulvaney (2010); 

Knowles J (2006);  

Morris (2006);  

Mannucci (2005);  

Christie (2014); 

Kime (2012). 

 

 

Preconceitos, estigma 

Treinamento de habilidades sociais, 

modificação do comportamento 

cognitivo, 

 Boa comunicação  

Competência social 

Escola e diabetes 

Redes sociais através de um fórum de 

pares 

Ajuda de um profissional de saúde na 

solução de problemas  

Gravidez e contracepção  

Consumo de drogas, sexo e álcool 

8 Motivação 

e-mails semanais que incentivaram a 

participação. 

 

Channon (2003); 

Mulvaney (2010); 

Kime (2012). 

 

Entrevistas motivacionais 

refletir sobre os benefícios da 

participação, incluindo as formas em 

que o programa educativo tem 

impactado nas habilidades de 

autocuidado. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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Nota-se o esforço dos programas educativos em utilizarem estratégias que abordem a 

resolução de problemas e a definição de metas para se alcançar o controle glicêmico, buscando 

trabalhar as habilidades necessárias para administrar o impacto emocional de viver com 

diabetes, tais como: estresse; pensamentos negativos; questões familiares; relacionamentos; 

aspectos emocionais; práticas de autocuidado e controle glicêmico (FREIRE, 2012; 

WHITTEMORE, 2012; RAMBE, 2013).  

Assim, a elaboração de um protocolo é uma tarefa complexa, pois demanda a 

participação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, tal como apresentado no 

capitulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

 

4.3 ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROTOCOLOS EM SAÚDE 

 

O protocolo COMPASSO foi um instrumento elaborado, validado e adequado 

culturalmente para ser utilizado em pesquisas que investigam o autocuidado em diabetes na 

população brasileira, via ligação telefônica. A sua utilização permite ao profissional da área da 

Saúde capacitar e motivar o usuário a participar efetivamente do regime terapêutico no seu dia 

a dia e, dessa forma, promover as práticas de autocuidado em DM1 (FERNANDES et al, 

2016b).  

A validade é a capacidade de medir com precisão o fenômeno a ser estudado 

(ALEXANDRE, 2011). A validade de um protocolo pode ser definida como a extensão na qual 

os itens do protocolo representam o construto em análise. Ela pode ser verificada por meio de 

análises qualitativas e quantitativas. A análise qualitativa envolve a avaliação da 

representatividade dos itens que compõem o protocolo em relação a todos os atributos do 

construto, enquanto a análise quantitativa pode ser realizada por meio do cálculo das 

porcentagens de aceitação dos juízes ou pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011).  

O IVC tem sido utilizado para avaliar aspectos/questões como ambiguidade, clareza, 

representatividade e compreensão. Além disso, visa garantir as equivalências semântica, 

idiomática, cultural e experiencial (EPSTEIN; SANTO; GUILLEMIN, 2015). O escore desse 

índice é obtido por meio da soma das opções de resposta 3 e 4, tendo por razão o total de 

respostas obtidas durante a avaliação. É importante esclarecer que os valores de referência 

mínimos adotados para protocolos previamente construídos e já validados em outras culturas é 

de 0.78 (ALEXANDRE; COLUCI, 2011).  

Portanto, recomenda-se que o pesquisador esteja ciente sobre os instrumentos já 

existentes, pois estes podem responder aos mesmos objetivos desejados, além da possibilidade 

de permitir a realização de comparações dos resultados nas diferentes culturas em que tais 

instrumentos foram aplicados (SANTOS, 2013; TELO, 2014; COLUCI, 2015). 

 

Observa-se a lacuna de estudos que descrevem a elaboração, validação e adequação de 

protocolos para serem utilizados via aplicativos móveis e que promovam a saúde dos 

adolescentes com DM1. 
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MÉTODO 
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4 MÉTODO 

Este estudo é constituído por duas etapas, tal como mostra a Figura 3: 
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Figura 3: Etapas da tese 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Na primeira etapa de construção dos domínios sobre o DM1 e desenvolvimento dos 

itens do protocolo, buscou-se abordar os principais temas sobre as práticas de autocuidado em 

DM1, concernente aos aspectos: educacional, psicossocial e comportamental, conforme 

ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4. Aspectos e domínios do diabetes tipo 1 originadores das temáticas do protocolo 

AGITO. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 

 

Com o objetivo de elaborar e organizar os itens que compuseram a estrutura do 

protocolo foi realizada uma revisão integrativa descrita a seguir. 

5.1 Primeira etapa: Revisão integrativa sobre aplicativos móveis em diabetes tipo 1 

 

Realizou-se um estudo de revisão integrativa da literatura, que reúne, avalia e sintetiza 

os resultados de estudos já publicados sobre o assunto de interesse (GANONG, 1987). Na 

operacionalização dessa revisão, foram adotadas as seguintes etapas: 1) elaboração da questão 

de pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão de estudos e busca na literatura; 3) 

apresentação dos recursos dos estudos primários revisados; 4) interpretação dos resultados; e 5) 

apresentação dos resultados e síntese do conteúdo. 

Para guiar a revisão integrativa, formulou-se a seguinte questão: “Quais são os recursos 

dos aplicativos para dispositivos móveis destinados ao autocuidado de adolescentes com DM1, 

de acordo com os estudos relatados na literatura?” 
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As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL), Cochrane Library, Literatura Latino-Americana em 

Ciências da Saúde (LILACS), PubMed (National Library of Medicine), SCOPUS, e Web of 

Science. Os descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “aplicativos móveis”, “autocuidado” e 

“diabetes mellitus tipo 1”, bem como respectivos descritores em inglês e espanhol foram 

usados. 

Os critérios de inclusão foram: artigos completos disponíveis eletronicamente; textos 

publicados no período compreendido entre 2012 e 2017 e que tivessem como foco os 

aplicativos destinados ao público-alvo adolescente com diagnóstico de DM1. A inclusão de 

artigos dos últimos cinco anos deu-se devido ao avanço do desenvolvimento de aplicativos na 

área da saúde neste período. 

Os critérios de exclusão foram: artigos em que não foi possível identificar relação com a 

temática por meio da leitura de título e resumo; artigos de revisão e os que não atendiam aos 

critérios de inclusão. 

Foi elaborada uma planilha para categorizar os artigos, os quais foram classificados 

indicando-se: data da leitura, título do artigo, ano em que o artigo foi publicado, faixa etária da 

amostra do estudo, duplicidade, relação ou não com o objetivo da revisão integrativa. Os 

estudos encontrados em mais de uma base de dados foram considerados somente uma vez. 

Os resultados do estudo foram então revistos de forma independente por dois dos 

autores com base no processo de identificação, seleção, elegibilidade e seleção dos artigos. 

Quaisquer discrepâncias na codificação foram resolvidas por discussão com os outros autores. 

A estratégia de pesquisa produziu um total de 248 artigos. Após a leitura dos artigos 

selecionados foram excluídos 131 artigos duplicados. Dos 117 artigos restantes, foram 

excluídos 80 artigos, por não apresentarem adolescentes como público-alvo. Dos 37 restantes, 

foram excluídos 25 artigos de revisão ou que não se relacionavam com o tema. No total 12 

artigos responderam à questão norteadora e definiram a amostra final da presente revisão. 

Para realizar a classificação do nível de evidência dos trabalhos foi empregada a 

categorização da Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ). A qualidade das 

evidências é classificada em seis níveis, sendo: I - Evidências resultantes da meta-análise de 

múltiplos estudos clínicos controlados e randomiza dos; II - Evidências obtidas em estudos 

individuais com delineamento experimental; III - Evidências de estudos quase-experimentais; 

IV - Evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem qualitativa; V - 

Evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência e VI - Evidências baseadas em 

opiniões de especialistas. 
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Após a leitura e análise dos artigos, foi elaborada uma tabela com a descrição dos 

recursos dos aplicativos. 

Por não se tratar de pesquisa com seres humanos, esta revisão não esta sujeita à 

aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa. Cumpre ressaltar, porém, que os princípios éticos 

foram mantidos, respeitando-se os direitos autorais, mediante a citação de cada um dos autores. 

Em seguida, foi realizada uma consulta as lojas virtuais de aplicativos, como a Play 

Store (Google – Android), AppStore (Apple – iOS) e Microsoft Store (Windows) para 

identificação de aplicativos que haviam sido produzidos (APÊNDICE 1). Para fins deste 

estudo, foram considerados apenas os aplicativos que se encontravam publicados e que foram 

desenvolvidos em bases científicas. 

 

5.2 Segunda etapa: Elaboração, Validação e Adequação do Protocolo do Aplicativo  

 

Esta etapa foi realizada no período de novembro de 2017 a outubro de 2018, sendo 

constituída das seguintes fases: 

Entrevistas com os adolescentes com diabetes tipo 1 

 

Esta etapa iniciou-se em maio de 2016, com uma amostra de conveniência de 12 

adolescentes com DM1, com idade entre 12 e 19 anos, em seguimento ambulatorial na cidade 

de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, no ano de 2016.A estratégia de amostragem utilizada 

foi não probabilística, sendo a amostra de conveniência e por saturação de falas (PATTON, 

2002).   

As entrevistas individuais foram realizadas face a face por, dois enfermeiros da Escola 

de Enfermagem e um linguista da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG, sendo guiadas por um roteiro semiestruturado de 17 questões, sendo 11 

fechadas e seis abertas desenvolvido com base nas evidências disponíveis na literatura 

relacionadas a intervenções de base tecnológica e autocuidado em DM1 (APÊNDICE 2). 

Reconheceu-se a necessidade de improvisação durante cada entrevista, com base em respostas 

antecipadas e não previstas. 

O roteiro foi composto por quatro seções, sendo a primeira destinada à coleta dos dados 

sociodemográficos e clínicos (sexo, idade, grau de escolaridade, tempo de diagnóstico de 

DM1). A segunda seção continha questões fechadas sobre o perfil dos adolescentes em relação 

ao uso das tecnologias digitais. A terceira seção era composta por questões abertas sobre as 
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percepções dos adolescentes sobre aplicativos para o autocuidado do diabetes com o recurso de 

Avatar. Na quarta seção do roteiro, havia um espaço para que o entrevistador anotasse as 

observações e comentários sobre a entrevista com o adolescente.  

As entrevistas tiveram duração média de 30 minutos, sendo gravadas em áudio e a 

transcrição das falas foram realizadas por meio do software ELAN (EUDICO Linguistic 

Annotator), desenvolvido pelo Max Planck Institute for Psycholinguistics (ELAN,2015). A 

plataforma e-Surv foi utilizada pelo entrevistador para registrar por escrito as respostas. 

Em seguida, foi realizado o processamento e a interpretação das respostas às questões 

abertas com base no enfoque da análise de conteúdo em sua versão adaptada por Bardin 

(PASQUALI, 2009; BARDIN,2011). Foi possível identificar três categorias temáticas sendo 

elas: Obter informações e suporte para o autocuidado; Abordagem das emoções e Interação 

com o Avatar.  

Para garantir o anonimato, os adolescentes foram identificados pela letra “A” e códigos 

numéricos que os distinguiam de um a 12. 

 A partir do conteúdo revisto e das preferências dos adolescentes, foi possível 

desenvolver os itens que compuseram a primeira versão do protocolo.  

 

Grupo no WhatsApp “Bora Agitar” 

 

Foram selecionados 10 adolescentes com DM1 para participarem do grupo no 

WhatsApp, nomeado “Bora Agitar” (APÊNDICE 3). Os pesquisadores interagiram com o 

grupo, respondendo aos questionamentos e também enviando materiais, notícias relevantes e 

questionamentos. Duas graduandas de enfermagem participaram do grupo como observadoras. 

As perguntas e os recursos eram postados duas vezes por semana no grupo durante um período 

de três meses.  

 

Encontros interdisciplinares e as versões do protocolo do aplicativo AGITO 

 

A partir do conteúdo revisto e da compreensão da rotina de cuidados dos adolescentes, 

foi possível elaborar um CheckList com os itens que compuseram a estrutura da 1ª versão do 

protocolo (APÊNDICE 4). 

A partir de três encontros interdisciplinares com profissionais da área da Saúde, 

Linguística Aplicada, Estatística e Ciência da Computação elaborou-se a 2ª versão do 

Protocolo. 
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No 4º encontro interdisciplinar com profissionais das áreas da Saúde, Linguística 

Aplicada, Estatística e Ciência da Computação foi sugerido transformar o conteúdo do 

Protocolo em um Storyboard - http://www.storyboardthat.com, sendo construída a 3ª versão 

(APENDICE 5).Foram realizados mais cinco encontros interdisciplinares e sugerido colocar o 

Protocolo em formato de diálogo (APÊNDICE 6). 

No 10º encontro interdisciplinar ficou definido colocar o conteúdo do aplicativo em 

fases, sendo elas: Fase 1 – Conhecer; Fase 2 – Definir a meta; Fase 3 – Fazer e Fase 4 – Sentir, 

sendo construída a 5º versão do Protocolo Agito (APÊNDICE 7). 

Após essa versão, mais sete encontros foram realizados, totalizando 17 encontros 

interdisciplinares, dentre eles encontros presenciais e online com quatro endocrinologistas com 

experiência no atendimento de adolescentes com DM1, sendo que a 6º versão do protocolo foi 

denominado AGITO,  sendo divido em seis seções: Glicemia de jejum, Glicemia antes do 

almoço, Glicemia antes do lanche da tarde, Glicemia antes do jantar, Glicemia antes de dormir 

e Emoções. 

O protocolo AGITO fará parte do aplicativo e funcionará como uma interação entre um 

AVATAR e o adolescente (PARAISO, 2011) (APÊNDICE 8).  No encontro interdisciplinar foi 

definido colocar três alternativas de mensagens em cada opção de resposta do adolescente, para 

não ficar repetitivo a cada período do dia que o adolescente acessar o aplicativo.  

 

 Comitê de Juízes 

 

Após essas etapas, profissionais da área da Saúde foram convidados a participar do 

Comitê de Juízes (APÊNDICE 9). Os critérios de inclusão para compor o Comitê de Juízes 

foram: possuir título de graduação na área da Saúde e ter experiência na assistência em DM1. 

A amostra foi de conveniência e o convite foi enviado por meio de correio eletrônico, 

sendo disponibilizado o link para acesso ao protocolo previamente cadastrado na plataforma da 

web e-Surv (APÊNDICE 10). Os juízes foram divididos em seis grupos de forma que cada 

grupo avaliasse 30 mensagens, uma vez que a avaliação de todas as 150 mensagens demandaria 

um tempo superior a 45 minutos. Todos os participantes avaliaram as instruções do protocolo e 

opções de resposta para que não existisse prejuízo na compreensão e avaliação da versão 

avaliada (APÊNDICE 11).   

    A avaliação de conteúdo solicitada aos profissionais consiste em atribuir, a cada 

seção do protocolo construído, uma das quatro opções a seguir: Uma estrela = requer alteração 

http://www.storyboardthat.com/
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completa; Duas estrelas = requer alteração parcial com muitas modificações; Três estrelas = 

requer alteração parcial para aprimorar o estilo do texto; Quatro estrelas = não há necessidade 

de alteração (APÊNDICE 12). 

  Para cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), foi feita a soma das 

frequências relativas das respostas de três e quatro estrelas, para verificação do nível de 

concordância dos juízes em relação à adequação dos itens avaliados. Para a verificação da 

validade utilizar-se-á como indicativo uma média mínima de 0,90. 

Ao final do Comitê de Juízes todos os profissionais ganharam um certificado de 

participação (APÊNDICE 13). 

 

Adequação cultural do protocolo do aplicativo com os adolescentes com diabetes 

tipo 1 

 

Esta etapa envolveu três ciclos de testes face a face do protocolo com a população-alvo, 

que atendeu aos critérios de inclusão do estudo. Foram coletados os dados das variáveis 

sociodemográfica: sexo, idade, estado civil, autodeclaração da raça/cor, escolaridade e trabalho; 

e a percepção dos adolescentes sobre o protocolo (APÊNDICE 14). 

Em uma sala reservada, utilizando uma metodologia de diálogo, a pesquisadora 

apresentou o protocolo AGITO a cada participante para que se expressassem sobre o 

entendimento dos itens de cada domínio. A avaliação da clareza e relevância de cada item e as 

sugestões dos participantes foram registradas na plataforma online e-surv e durou, em média, 

20 minutos. O IVC de cada item para os critérios clareza e relevância foi calculado como na 

etapa anterior. 

 No 1º ciclo (n=3) avaliou-se a 4ª versão do protocolo e os itens problemáticos foram 

identificados e alterados a partir de uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, uma consulta 

direta à referência técnica que pudesse orientar a mudança, gerando a 5ª versão. No 2º ciclo 

(n=2) avaliou-se a 5ª versão do protocolo, sendo realizados novos ajustes.  

Na sequência, procedeu-se o 3º ciclo (n=5) de reaplicação da 6ª versão para verificar se 

os itens modificados pelos especialistas atendiam às especificidades da população-alvo. Ao 

passo que nenhum problema foi identificado, foi construída a versão final (Vf) do protocolo. 

Para as etapas de validação de conteúdo e adequação cultural foi realizado o cálculo do 

IVC médio dos critérios de clareza e de relevância para cada domínio do protocolo. O IVC 

médio de um domínio foi obtido por meio da média do IVC dos itens pertencentes àquele 

domínio. 
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 5.3 Análise dos dados 

Para cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), foi feita a soma das frequências 

relativas das respostas de três e quatro estrelas, para verificação do nível de concordância dos 

juízes em relação à adequação dos itens avaliados. Para a verificação da validade utilizou-se 

como indicativo uma média mínima de 0,90 do IVC de todos os itens.
 

 

5.4 Questões Éticas 

 

Este estudo atendeu aos aspectos éticos em pesquisas com seres humanos, conforme 

Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional Saúde (BRASIL, 2012). O projeto de pesquisa 

foi aprovado primeiramente pela Câmara da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). Em sequência foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UFMG e do Hospital das Clínicas (ANEXOS 1, 2, 3 e 4). 

Este projeto de pesquisa foi aprovado e recebeu o número do parecer CAAE: 

66569317.0.0000.5149. 

Todos participantes deste estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICES 15) ou o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE) (APÊNDICE 16).  

Para garantir o anonimato da Etapa 2 do estudo, os adolescentes foram identificados 

pela letra “A” e códigos numéricos que os possam distinguir. Os dados referentes a esta 

pesquisa serão mantidos em arquivo confidencial, sob minha responsabilidade, por cinco anos, 

sendo que após este período serão destruídos.  

Ao final do estudo, os resultados da tese de doutorado foram socializados na 

comunidade científica, por meio de publicação de artigos em periódicos científicos, bem como 

apresentação e publicação de trabalhos em eventos da área da Saúde, visando garantir o acesso 

ao conhecimento especializado e às interpretações geradas pelo estudo. 
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6. RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo estão apresentados no formato de artigos científicos:  

 

MANUSCRITO 1 - Aplicativos para adolescentes com diabetes mellitus tipo 1: revisão 

integrativa da literatura 

 

MANUSCRITO 2 - Elaboração, validação e adequação de protocolo para aplicativo em 

diabetes tipo 1 
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Resumo  

Objetivo: Elaborar, efetuar a validação de conteúdo e a adequação cultural do protocolo 

AGITO no autocuidado em diabetes tipo 1. 

Métodos: Estudo metodológico realizado no período de fevereiro de 2017 a março de 2019, 

abrangendo três etapas: elaboração, validação de conteúdo e adequação cultural. Foram 

contemplados os principais temas de práticas de autocuidado em diabetes tipo 1, concernentes a 

aspectos educacionais, psicossociais e comportamentais. Na 2ª etapa, 32 profissionais da área 

da Saúde foram convidados a participar do Comitê de Juízes. A etapa final compreendeu dois 

ciclos de testes face a face do protocolo com 10 adolescentes com diabetes tipo 1. 

Resultados: O protocolo de autocuidado em diabetes tipo 1 nomeado AGITO foi consolidado 

em seis seções, denominadas: Glicemia de Jejum; Glicemia antes do almoço; Glicemia antes do 

lanche da tarde; Glicemia antes do jantar; Glicemia antes do lanche de dormir; e Saúde 

Emocional. Cada seção do protocolo tem opções de respostas que o adolescente poderá marcar 

de acordo com a situação vivenciada para o controle glicêmico. A concordância entre os 

avaliadores e a população-alvo quanto à clareza e relevância dos itens foi confirmada pelo 

Índice de Validade de Conteúdo, que apresentou variação das médias entre 0,90 e 1,0. As 

principais alterações realizadas foram a inclusão de termos mais utilizados no cotidiano dos 

adolescentes. 

Conclusão: Este estudo fornece o protocolo AGITO com conteúdo validado, configurando-se 

um componente passível de ser utilizado como uma estratégia para o autocuidado em diabetes 

tipo 1 para adolescentes. 

 

Introdução 

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é a segunda condição crônica mais comum na 

adolescência (12-19 anos), apresentando um aumento global de incidência de 3% ao ano.
(1) 

Lidar com o diabetes envolve aspectos educacionais, psicossociais e comportamentais, a fim de 

viabilizar o autocuidado, que se refere à capacidade do adolescente de ter uma alimentação 

saudável; praticar atividade física regularmente; aplicar insulina e monitorar sua glicemia.
(2,3) 

 

Estudos apontam que a maioria dos adolescentes com diagnóstico de DM1 apresenta 

sintomas de depressão, ansiedade e transtornos alimentares, podendo ocasionar-lhes sérias 

complicações e mortalidade por excesso de episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia.
(4,5)
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Assim, cada vez mais se reconhece que aspectos emocionais podem influenciar o controle do 

diabetes. Nesse sentido, é reconhecida a importância dos fatores psicológicos tanto na origem 

quanto no controle metabólico do diabetes.
(6) 

Logo, uma proposta educacional que trabalhe os 

aspectos educacionais, psicossociais e comportamentais é uma forma de apoiar os adolescentes 

a fazerem escolhas conscientes e informadas para lidar com a condição crônica.
(7)

 

Nesse sentido, a elaboração de um protocolo para determinar procedimentos e ações 

fornece importantes diretrizes, alinhando as atividades de educação em saúde com as práticas 

terapêuticas, como um recurso pedagógico que incentiva a participação ativa e repercute em 

melhoria da assistência aos adolescentes.
(8)

 

Um grupo de pesquisadores da Escola de Enfermagem, em parceria com o Laboratório 

Experimental de Tradução da Faculdade de Letras e com o Laboratório de Bioestatística, 

ambos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e com o Programa de Pós-

Graduação em Informática da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, realizou este estudo 

no escopo do projeto “Empodera - Inovação metodológica nas práticas educativas orientadas à 

autonomia no cuidado em saúde”. O grupo constatou a necessidade de disponibilizar um 

protocolo que possa ser utilizado por meio de um aplicativo para dispositivos móveis a fim de 

promover a adesão às práticas de autocuidado dos adolescentes no seu dia a dia.   

Assim, o objetivo deste estudo é elaborar, efetuar a validação de conteúdo e a 

adequação cultural do protocolo AGITO para aplicativo no autocuidado em DM1 de 

adolescentes. 

 

Métodos 

Trata-se de um estudo com abordagem metodológica, realizado no período de fevereiro de 

2017 a julho de 2019, abrangendo as seguintes etapas: elaboração, validação de conteúdo e 

adequação cultural.
(9)

 

Primeira etapa: Elaboração do protocolo 

Na primeira etapa de elaboração dos domínios sobre o DM1 e desenvolvimento dos itens do 

protocolo, buscou-se abordar os principais temas das práticas de autocuidado em DM1, 

concernente aos aspectos: educacionais, psicossociais e comportamentais, conforme ilustrado 

na figura 1. 
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Figura 1. Aspectos e domínios do DM1 originadores das temáticas do protocolo AGITO 

 

Com o objetivo de elaborar e organizar os itens que integraram a estrutura do protocolo, 

além da revisão bibliográfica realizada,
(10) 

discussões com especialistas foram feitas sendo 

embasadas nas experiências dos especialistas. Participaram desta etapa cinco profissionais de 

áreas da Saúde, dentre eles enfermeiros e médicos; um da Linguística Aplicada, um da 

Estatística e um da Informática.  

A partir do conteúdo revisto foi possível desenvolver a 1ª versão do protocolo, 

denominado AGITO. Este nome foi proposto pelos autores ecoando a vida movimentada do 

adolescente, que vivencia diferentes situações em casa, na escola, em viagens, no trabalho, em 

festas, etc.  

A proposta do protocolo para dispositivos móveis é que o adolescente registre o valor 

da glicemia cinco vezes ao dia e, a partir do valor registrado, o adolescente possa escolher uma 

resposta, de acordo com a situação vivenciada, como por exemplo: “Esqueci de aplicar a 

insulina”. A partir da resposta do adolescente, o dispositivo móvel irá gerar alternativas de 

mensagens, incluindo os conteúdos de:  alimentação saudável, atividade física, insulinoterapia e 

controle glicêmico, como por exemplo: Alternativa 1: “Lembra de aplicar a insulina!”; 

Alternativa 2: “Pensa sobre o que pode ter acontecido, vamos melhorar a glicose!”; Alternativa 

3: “Que tal se mexer um pouco hoje? Atividade física ajuda a melhorar a glicose!” 
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Segunda etapa: Validação de conteúdo 

Após essa etapa, 32 profissionais da área da Saúde foram convidados a participar do Comitê de 

Juízes. Os critérios de inclusão para compor o Comitê de Juízes foram: possuir título de 

graduação na área da Saúde, ter experiência na assistência em DM1 ou realização de pesquisas 

na validação de instrumentos. 

Tratou-se de uma amostra de conveniência. Um convite foi enviado por meio de correio 

eletrônico, sendo disponibilizado o link para acesso ao protocolo AGITO, previamente 

cadastrado na plataforma da web e-Surv.
(11)

 Os juízes foram divididos em seis grupos de forma 

que cada grupo avaliasse 30 alternativas de mensagens do protocolo, uma vez que a avaliação 

de todas as 150 mensagens demandaria um tempo superior a 45 minutos.  

A avaliação de conteúdo solicitada aos profissionais consistiu em atribuir, a cada seção 

do protocolo elaborado, uma das quatro opções a seguir: Uma estrela = requer reformulação 

completa; Duas estrelas = requer reformulação parcial com muitas modificações; Três estrelas 

= requer reformulação parcial para aprimorar o estilo do texto; Quatro estrelas = não há 

necessidade de reformulação. 

Para o cálculo do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), foi feita a soma das 

frequências relativas das respostas de três e quatro estrelas, para verificação do nível de 

concordância dos juízes em relação à adequação dos itens avaliados. Para a verificação da 

validade utilizou-se como indicativo uma média mínima de 0,90 do IVC de todos os itens.
(12)

 

 Em seguida, a reformulação desses itens foi realizada conjuntamente pelos autores e os 

profissionais que haviam indicado as revisões. Essa reformulação gerou a 2ª versão do 

protocolo. 

Terceira etapa: Adequação cultural  

Esta etapa envolveu dois ciclos de testes face a face do protocolo com 10 adolescentes que são 

atendidos no ambulatório de um hospital de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Os critérios de inclusão na etapa de adequação cultural foram: ter idade entre 12 e 19 

anos e ter o diagnóstico de DM1. Foram coletados os dados das variáveis sociodemográficas 

tais como: sexo, idade, raça, estado civil, escolaridade e cidade de domicílio; e a opinião dos 

adolescentes sobre o protocolo AGITO.  

Em uma sala reservada do ambulatório, utilizando uma metodologia de diálogo, a 

primeira autora apresentou o protocolo a cada participante para que se expressassem sobre o 

entendimento das mensagens de cada seção. A avaliação da clareza e relevância de cada item e 

as sugestões dos participantes foram registradas na plataforma online e-Surv durando, em 

média, 20 minutos 
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O IVC para os critérios clareza e relevância foi calculado como na etapa anterior. No 1º 

ciclo (n=5) avaliou-se a 2ª versão do protocolo e os itens problemáticos foram identificados e 

alterados a partir de uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, uma consulta direta à referência 

técnica que pudesse orientar a mudança, gerando a 3ª versão. Na sequência, procedeu-se ao 2º 

ciclo (n=5) de reaplicação da 3ª versão para verificar se os itens modificados pelos especialistas 

atendiam às especificidades da população-alvo.  

Após a última versão, três encontros interdisciplinares adicionais foram realizados para 

ajustes na linguagem do protocolo. Para as etapas de validação de conteúdo e adequação 

cultural, o IVC de uma versão foi definido como a média dos valores do IVC de cada item 

desta versão, tanto para o quesito clareza quanto para o quesito relevância. 

Tanto o comitê de juízes especialistas, quanto os grupos de adolescentes entrevistados 

na etapa de adequação cultural, constituem amostras de conveniência, cujos critérios de seleção 

são propositalmente não aleatórios, e são tomados sem o objetivo de se fazer inferência 

estatística para uma população maior. Sendo assim, o cálculo de tamanho de amostra mínimo 

não é necessário.
(13)

 

O estudo respeitou as normas estabelecidas para pesquisas nacionais e internacionais 

envolvendo seres humanos.  Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), e os menores de 18 anos assinaram o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

 

Resultados 

No tocante à caracterização dos juízes, tinham entre 27 e 57 anos de idade (média: 41,9), sendo 

9 endocrinologistas, 9 enfermeiras, 5 nutricionistas, 4 psicólogos, 2 fisioterapeutas, 2 

educadores físicos e 1 educador em saúde. Quanto à titulação, nove eram doutores, sete eram 

mestres e oito eram especialistas, reforçando um perfil de formação acadêmica adequada dos 

mesmos para contribuírem a este estudo. Todos tinham experiência em grupos de pesquisa, 

dois possuíam experiência como docentes e todos tinham experiência no cuidado de 

adolescentes com DM1 conforme demonstrado na tabela 1. 
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Tabela 1. Caracterização dos profissionais participantes do Comitê de Juízes 

 

Perfil dos participantes n(%) 

Profissional  

   Endocrinologista 9(28) 

   Enfermeiro 9(28) 

   Nutricionista 5(16) 

   Psicólogo 4(12) 

   Fisioterapeuta 2(6) 

   Educador físico 2(6) 

   Educador em diabetes 1(3) 

  

Sexo  

   Feminino 22(69) 

   Masculino 10(31) 

Formação acadêmica  

   Especialização 8(25) 

   Mestrado em curso 5(16) 

   Mestrado 7(22) 

   Doutorado em curso 3(9) 

   Doutorado 9(28) 

Área de atuação  

   Atendimento ambulatorial 10(31) 

   Atenção primária 6(19) 

   Clínica médica 9(28) 

   Pesquisa científica 5(16) 

   Docência  2(6) 

Participação prévia em comitê de juízes  

   Sim 16(50) 

   Não 16(50) 

   Total 32(100) 
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Para a adequação cultural do protocolo, 10 adolescentes com DM1 foram convidados a 

participar. Entre os entrevistados, 50,0% possuía escolaridade básica incompleta e todos eram 

solteiros. A prevalência de idade dos entrevistados foi 16 anos, a média de 15,2 anos (desvio 

padrão = 2,1 anos), e 90% eram residentes de Belo Horizonte. A partir das etapas do método, 

os itens do AGITO foram organizados em 6 seções: 1º- Glicemia de jejum, 2º- Glicemia antes 

do almoço, 3º- Glicemia antes do lanche da tarde, 4º- Glicemia antes do jantar, 5º- Glicemia 

antes de dormir e 6º- Saúde Emocional. A tabela 2 apresenta as médias dos Índices de Validade 

de Conteúdo dos critérios clareza e relevância das etapas de validação de conteúdo e adequação 

cultural de cada domínio do AGITO. 

 

Tabela 2. Médias dos Índices de Validade de Conteúdo dos critérios clareza e relevância de 

cada domínio do AGITO de acordo com a avaliação dos profissionais da área da saúde 

(validação de conteúdo) e dos adolescentes com DM1 (adequação cultural)  

 

 

Seções 

Validação de conteúdo pelos 

profissionais (n=32) 

Adequação de conteúdo pelos 

adolescentes (n=10) 

Critério 

clareza 

Critério 

relevância 

Critério clareza Critério 

relevância 

Média do 

IVC* 
Média do IVC* 

Média do 

IVC* 
Média do IVC* 

1ª 0,96 0,98 0,98 1,0  

2ª 0,99 0,98 0,96 0,99 

3ª 0,99 0,99 0,99 0,99 

4ª 0,98 0,98 0,96 0,96 

5ª 0,98 0,96 0,98 1,0  

6ª 0,96  0,96 0,96 0,99 

IVC - Índices de Validade de Conteúdo 
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 A análise dos comentários dos juízes e dos grupos de adolescentes participantes dos 

testes permitiu a obtenção da versão final do protocolo (Anexo 1). As principais sugestões nas 

etapas de validação de conteúdo e adequação cultural foram divididas nos tópicos a seguir.  

Sugestões do comitê de juízes 

Os juízes sugeriram a redução do comprimento das mensagens (redução do número total de 

caracteres para, no máximo, 25 por mensagem). O objetivo desta redução é facilitar a leitura 

nos dispositivos móveis, tornando-as mais diretas e acessíveis para favorecer a compreensão 

das informações. Assim, as mensagens foram reduzidas sem modificar o contexto da 

mensagem e algumas palavras foram abreviadas, tais como “porque” para “pq” e “você” para 

“vc”. Com relação ao tratamento da hipoglicemia, os juízes sugeriram reformular a frase 

"corrigir os índices da sua glicemia" por "corrigir a hipoglicemia". Sugeriram, também, colocar 

a quantidade de carboidratos necessários para corrigir a hipoglicemia, como por exemplo, “15 g 

de carboidratos corresponde a 1 colher de sopa de açúcar".  

Sugestões dos adolescentes participantes dos testes 

As principais alterações realizadas na adequação de conteúdo foram a inclusão de termos mais 

utilizados no cotidiano do autocuidado dos adolescentes com DM1 como, por exemplo, 

“aparelho de medir glicose” em vez de “glicosímetro” e “glicose alta” e “glicose baixa” em vez 

de “hiper/hipoglicemia”. Foi sugerido ainda retirar a palavra "capilar" da expressão "glicemia 

capilar” pelo fato de os adolescentes não utilizarem este termo. A inclusão de gírias como 

“pode crê”, “bora agitar”, “bad” e “#tamujunto” foi sugerida pelos adolescentes por ser uma 

forma usual de comunicação entre eles nas redes sociais.  

 

Discussão 

Os itens do protocolo foram organizados a partir de uma perspectiva educacional, que irá 

direcionar o adolescente para o centro do processo de aprendizado e oferecer mensagens de 

apoio e incentivo, de acordo com a situação vivenciada. 

O protocolo mostrou boa aceitação entre os juízes, o que possibilitou a análise dos 

dados pelos autores do estudo, de forma a serem priorizados os itens que precisavam de 

reformulação nos termos e expressões. Na etapa de adequação cultural com os adolescentes, 

foram inseridos termos lexicais de acordo com a linguagem utilizada por eles, garantindo uma 

aproximação com o vocabulário e a utilização de palavras simples que são utilizadas em seu 

cotidiano. 
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AGITO foi considerado um protocolo validado do ponto de vista da clareza e relevância 

do seu conteúdo, aspecto que foi comprovado pelo IVC, cujas médias ficaram entre 0,90 e 1,0, 

uma variação aceitável pela literatura, que assinala que, quanto mais próximo de 1, melhor será 

o desempenho do item.
(12)

 No quesito relevância, o valor 1,0 atribuído pelas referências 

técnicas e a população-alvo assegura que o protocolo seja aquilo que se propõe ser. É 

importante mencionar que os itens do instrumento com nota 0,96, refletindo um IVC mais 

baixo, seguiram as modificações recomendadas, o que possibilitou a melhoria da confiabilidade 

dos domínios. 

Nota-se que o adolescente com DM1 vivencia diversas barreiras, haja vista que o 

autocuidado passa pelas questões associadas a alimentação saudável; atividade física regular 

(mínimo 20 minutos ao dia); aplicações frequentes de insulina e monitorização glicêmica 

(mínimo 5 vezes ao dia).
(2,13,14) 

Além da imaturidade e das barreiras para o autocuidado, 

também as mudanças hormonais podem fazer com que a meta do controle da taxa glicêmica 

seja ainda mais difícil durante a adolescência.
(6,15)

 

 Assim, o protocolo AGITO foi estruturado para oferecer ao usuário do aplicativo 

um suporte diante de hiperglicemia ou hipoglicemia, como também, para potencializar o 

desenvolvimento da atitude de se cuidar.
(16,17)

 

Os estudos apontam que o registro glicêmico diário, via aplicativo, auxilia os 

profissionais de saúde a identificarem em quais dias e horários o adolescente apresentou 

hiper/hipoglicemia e quais foram os motivos.
(18-20) 

O registro e o acompanhamento diário da 

glicemia via aplicativo móvel possibilita ainda o monitoramento dos sintomas associados ao 

DM1.
(21-24)

 

 A emoção foi considerada uma temática importante de acompanhamento diário no 

âmbito do protocolo AGITO. Os estudos apontam que as incertezas dos adolescentes com DM1 

sobre a sua capacidade de se cuidar de forma independente são intensificadas por 

emoções negativas, incluindo tristeza, medo e, em alguns casos, raiva de ter que conviver com 

tal condição.
(25,26)

 

Portanto, faz-se necessário conhecer as experiências e as emoções que envolvem o 

processo de autocuidado dos adolescentes com DM1, orientando e intervindo de acordo com as 

necessidades de cada um, oferecendo-lhes a oportunidade de falar sobre a sua vida, 

compreendendo seus comportamentos, medos e anseios, bem como motivando-os e apoiando-
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os nas diversas situações que estão vivendo, para que se sintam empoderados e responsáveis 

pelo autocuidado.
(15,27-30)

 

A utilização da plataforma web e-Surv facilitou os métodos de coleta e armazenamento 

de dados provenientes das fases de validação de conteúdo e adequação cultural do protocolo. 

Trata-se de uma ferramenta online livre, de fácil acesso e uso, uma vez que o respondente pode 

acessar o questionário de qualquer lugar independente da sua localização, reduzindo o tempo 

do processo e obtendo respostas de melhor qualidade, eliminando erros de transcrição de falas, 

caso fossem utilizadas entrevistas presenciais gravadas.
(11,28)

 

Este estudo apresenta vantagens e limitações. Como limitação há o fato de o protocolo 

desenvolvido não ter sido comparado com outros protocolos existentes no contexto do 

DM1.
(14,27)

 Entre as vantagens destacam-se a participação do adolescente com DM1, que 

possibilitou adequar culturalmente o protocolo dentro de uma linguagem clara e direta, e o 

envolvimento da equipe multiprofissional com ampla experiência nessa condição crônica para 

validação de conteúdo do instrumento.
(31)

 

Os achados deste estudo, embora positivos, não são universais e não se limitam aos 

resultados encontrados até o momento. Dessa forma, abrem-se diversos caminhos a serem 

trilhados por meio de outras investigações, buscando-se ampliar os horizontes de novos 

conhecimentos sobre o autocuidado dos adolescentes no contexto do DM1.  

 

Conclusão 

Este estudo fornece o protocolo AGITO com conteúdo validado, configurando-se um 

componente passível de ser utilizado por meio de aplicativo para dispositivos móveis, como 

uma estratégia para o autocuidado em DM1 para adolescentes. 
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Anexo 1. Protocolo AGITO 
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Fonte: Protocolo AGITO. Belo Horizonte: 2019. Disponível em: 

http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/documentos/eventos/empodera/PROTOCOLO%20AGITO.pdf
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7. DISCUSSÃO 

 

Os itens do protocolo foram organizados a partir de uma perspectiva de diálogo, que irá 

direcionar o adolescente para o centro do processo de aprendizado e oferecerá mensagens de 

apoio e incentivo, de acordo com a situação apresentada (BANDURA, 2008; CONWAY, 

2016). 

O protocolo mostrou boa aceitação entre os juízes, o que facilitou a análise dos dados 

pelos autores do estudo, de forma a serem priorizados os itens que precisavam de alterações nos 

termos e expressões. Na etapa de adequação cultural com os adolescentes, foram inseridos 

termos lexicais de acordo com a linguagem utilizada pelo público-alvo, garantindo uma 

aproximação com o vocabulário local e a utilização de palavras simples que são utilizadas em 

seu cotidiano. 

O AGITO foi considerado um protocolo validado do ponto de vista da clareza e 

relevância do seu conteúdo, aspecto que foi comprovado pelo IVC, cujas médias ficaram entre 

0,90 e 1,0, uma variação aceitável pela literatura, que assinala que, quanto mais próximo de 1, 

melhor será o desempenho do item. No quesito relevância, o valor 1,0 atribuído pelas 

referências técnicas e a população-alvo assegura que o protocolo seja aquilo que se propõe ser. 

É importante mencionar que os itens do instrumento com nota 0,96, refletindo um IVC mais 

baixo, seguiram as modificações recomendadas, o que possibilitou a melhoria da confiabilidade 

dos domínios. 

Nota-se que o adolescente com DM1 vivencia diversas barreiras, haja vista que o 

autocuidado passa pelas questões associadas à alimentação saudável; atividade física regular 

(mínimo 20 minutos ao dia); aplicações frequentes de insulina e monitorização glicêmica  

Além da imaturidade e das barreiras para o autocuidado, também as mudanças 

hormonais podem fazer com que a meta do controle da taxa glicemia seja ainda mais difícil 

durante a adolescência (BASKARAN, 2015). 

Assim, o protocolo AGITO foi estruturado para oferecer ao usuário do aplicativo um 

suporte diante de hiperglicemia ou hipoglicemia, como também para potencializar o 

desenvolvimento da iniciativa em se cuidar (ANDERSON, 2000). 

Os estudos apontam que o registro diário, via aplicativo, auxilia os profissionais de 

saúde a identificarem em quais dias e horários o adolescente apresentou hiper/hipoglicemia e 

quais foram os motivos (ÅRSAND, 2015; ZHOU, 2016). O registro e o acompanhamento 
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diário da glicemia, via aplicativo móvel, possibilita o monitoramento dos sintomas associados 

ao DM1 (MULVANEY; 2012). 

A emoção foi considerada uma importante variável de acompanhamento diário no 

âmbito do protocolo AGITO. Os estudos apontam que as incertezas dos adolescentes com DM1 

sobre a sua capacidade de se cuidar de forma independente são intensificadas por 

emoções negativas, incluindo tristeza, medo e, em alguns casos, raiva de ter que conviver com 

tal condição (FISHER, 2012; CAI, 2017). 

Faz-se necessário conhecer as experiências e as emoções que envolvem o processo de 

autocuidado dos adolescentes com DM1, orientando e intervindo de acordo com as 

necessidades de cada um, oferecendo-lhes a oportunidade de falar sobre a sua vida, 

compreendendo seus comportamentos, medos e anseios, bem como motivá-los e apoiá-los nas 

diversas situações em que estão vivendo, para que se sintam empoderados e responsáveis pelo 

autocuidado (CAFAZZO, 2012; HUANG, 2014). 

A utilização da plataforma web e-Surv facilitou os métodos de coleta e armazenamento 

de dados provenientes das fases de validação de conteúdo e adequação cultural do protocolo. 

Trata-se de uma ferramenta online livre, de fácil acesso e uso, uma vez que o respondente pode 

acessar o questionário de qualquer lugar, independente da sua localização, reduzindo o tempo 

do processo e obtendo respostas de melhor qualidade, eliminando erros de transcrição de falas 

(TORRES, 2016; CHAVES, 2017). 

Este estudo apresenta vantagens e limitações. Como limitação há o fato de o protocolo 

desenvolvido não ter sido comparado com outros instrumentos existentes no contexto do 

diabete tipo 1. Entre as vantagens, a participação do adolescente com DM1, que possibilitou 

adequar culturalmente o protocolo dentro de uma linguagem clara e direta, e o envolvimento da 

equipe multiprofissional com ampla experiência nessa condição crônica para validação de 

conteúdo do instrumento.  

O estudo fornece o protocolo AGITO com conteúdo validado, configurando-se uma 

estratégia para o autocuidado em DM1. 

Os achados deste estudo, embora positivos, não são universais e não se limitam aos 

resultados encontrados até o momento. Dessa forma, abrem-se diversos caminhos a serem 

trilhados por meio de outras investigações, buscando-se ampliar os horizontes de novos 

conhecimentos sobre o autocuidado no contexto do DM1. 
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8.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A elaboração, validação e adequação cultural do protocolo AGITO viabilizou um 

instrumento útil para apoiar a educação de autocuidado dos adolescentes com DM1.  

A participação dos adolescentes em todas as etapas deste estudo foi fundamental para a 

visualização do tema proposto nesta tese - a prática do autocuidado -, que no contexto do DM1 

representa um grande desafio para os profissionais de saúde e as famílias. Nesse sentido, devem 

ser propostas ações que incorporem o conteúdo do protocolo AGITO a partir de intervenções 

presenciais e à distância, envolvendo, além do adolescente, os seus familiares e as redes sociais 

das quais ele participa.  

Neste estudo, mesmo não havendo o acompanhamento da evolução da doença em 

termos clínicos, constatou-se que a aquisição de novas informações e o refinamento de 

conhecimento sobre o DM1 foram fundamentais para que os adolescentes passassem a 

compreender melhor a necessidade de cuidados, bem como aprimorar a prática do autocuidado.  

Para se elaborar um protocolo para adolescentes com DM1 foi necessário valer-se de 

uma metodologia adequada, além de adaptar a linguagem a ser utilizada, validar o conteúdo e 

identificar as funcionalidades de interesse da população-alvo. 

Este estudo efetiva a educação em saúde como uma estratégia fundamental para tornar 

os programas de saúde mais eficientes em promover a autonomia e o empoderamento do 

adolescente com DM1. 

Constatou-se, a partir deste estudo, a necessidade de haver mudanças no modelo 

praticado, como algo imprescindível. A abertura para discutir sobre os dados registrados no 

protocolo e entendê-los, além de romper com o distanciamento da relação entre o profissional 

de Saúde/adolescente, são aspectos fundamentais para que o adolescente encontre um 

significado para a continuidade do cuidado e mantenha a utilização dessa ferramenta.  
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8.2 PERSPECTIVAS  

 

Como perspectiva propõe-se:  

 

 Implantar intervenções educativas presenciais por meio do protocolo AGITO, como forma 

de atingir a população de adolescentes com DM1 que não tem disponível a tecnologia 

móvel; 

 

 Realizar a avaliação da usabilidade do protocolo AGITO via aplicativo de dispositivo móvel 

para verificar a estabilidade da interface e o desempenho do usuário; 

 

 Realizar pesquisas com desenho metodológico do tipo ensaio clínico para comparar os 

efeitos da intervenção educacional, via aplicativo móvel; 

 

 Propor discussões junto à equipe multiprofissional do ambulatório São Vicente do Hospital 

das Clínicas da UFMG para que os dados registrados no aplicativo sejam adotados como 

fonte de informações sobre o adolescente e subsídios para encaminhamentos de ações 

conforme a necessidade. 
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APÊNDICE 1: Resultados de aplicativos de diabetes identificados nas lojas Play Store, 

AppStore e Microsoft Store.  

 

 Foram identificados 6  aplicativos de diabetes Mellitus publicados nas lojas Play Storee 

App Store. O quadro 3 apresenta os aplicativos identificados nesta busca às lojas referidas. 

 

Quadro 3: Aplicativos móveis de diabetes publicados nas lojas Play Store e AppStore. 

Nome/Origem/ 

Logomarca 
Data 

Plataformas 
Descrição/Idioma 

iOS Android 

MySugr 

(Áustria) 

 

2012 

 

X  

Aplicativo desenvolvido para o gerenciamento do 

diabetes. 

 Idioma: Inglês 

GlucoseBuddy 

(EUA) 

 

2011 

 

X  

Acompanha a ingestão de carboidratos através de 

um banco de dados de alimentos. 

 

Idioma: Inglês 

Diabetes Pal 

(EUA) 

 
 

2018 

 X 

Diabetes Pal ajuda a acompanhar, analisar e 

glicose no sangue partes, medicação e alimentos 

dados manual e automaticamente. 

Gliconline 

(Brasil) 

 
 

2012 

 X 

O Glic foi desenvolvido para auxiliar a rotina de 

cuidados com o diabetes através de diversas 

funcionalidades como consulta e registro de 

carboidratos, cálculo de dose de insulina, 

lembretes de medicamentos e registro de 

glicemia.  

 
2019  X 

Um serious game para educação de médicos 

generalistas sobre o uso de insulina no tratamento 

do diabetes. 

 

2018 X X 

O game health utiliza de um pet virtual, o 

Gamellito, que propõe à criança a realização de 

automonitorização, aplicação de insulina, 

alimentação e atividade física em um personagem 

que tem DM1.  
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APÊNDICE 2– Questionário aplicado nas entrevistas 
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APÊNDICE 3: Imagem enviada aos membros do grupo “Bora Agitar” 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 4: CheckList com os itens da 1ª versão do protocolo AGITO 
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APÊNDICE 5: 3ª versão do protocolo AGITO –Storyboard 
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APÊNDICE 6: 4ª versão do protocolo AGITO 
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APÊNDICE 7: 5ª versão do protocolo AGITO – Dividido em fases 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 8: Telas da versão 0.8.3 do aplicativo  
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APÊNDICE 9: Convite enviado para os profissionais do Comitê de Juízes 

 

 

Prezado (a) (nome), 

  

Estamos realizando a pesquisa intitulada " PROTOCOLO AGITO: AUTOCUIDADO EM DIABETES TIPO 

1 PARA UM APLICATIVO DE DISPOSITIVO MÓVEL” da Universidade Federal de Minas Gerais em 

parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná.  

  

Você foi selecionado (a) para fazer parte do Comitê de Especialistas que julgará a clareza e o grau de 

relevância das mensagens que serão enviadas para os adolescentes pelo aplicativo AGITO. Esse 

protocolo é chamado “AGITO”.  

  

Caso aceite nosso convite, o preenchimento do questionário deverá ser realizado de uma só vez e, ao 

final do questionário, você deverá clicar no botão enviar para que suas respostas sejam registradas com 

sucesso. 

 

Ao clicar no link abaixo, você será direcionado para uma página criada para a avaliação do protocolo e 

estará registrada a sua concordância em participar do estudo. 

  

Link:  https://eSurv.org?s=MOHOOJ_1c2936e2 

  

Pedimos que, se possível, retorne sua avaliação no prazo de sete dias. Após a avaliação, você receberá 

um certificado por email. 

 

Antecipadamente agradecemos sua preciosa colaboração! 

 

Caso necessite de esclarecimentos, favor entrar em contato com a pesquisadora Fernanda Figueredo 

Chaves, pelo e-mail fernandafchaves@ufmg.br  ou ainda, pelo whatsApp (31)99385-7672. 

 

Atenciosamente, 

Dra. Heloísa de Carvalho Torres 

Orientadora 

Fernanda Figueredo Chaves 

Doutoranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esurv.org/?s=LOHNJI_32c92a8f
https://esurv.org/?s=LOHNJI_32c92a8f
mailto:fernandafchaves@ufmg.br
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APÊNDICE 10: Tela do eSurv com as instruções para os juízes 
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APÊNDICE 11: Tela do eSurv para preenchimento dos dados dos juízes na etapa de 

Validação de Conteúdo 
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APÊNDICE 12: Tela do eSurv para avaliação das seções na etapa de Validação de 

Conteúdo  
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APÊNDICE 13: Certificado emitido para os participantes do comitê de juízes 
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APÊNDICE 14: Tela do eSurv para preenchimento dos dados dos adolescentes na etapa de 

Adequação Cultural 
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APÊNDICE 15: 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

O estudo PROTOCOLO AGITO: AUTOCUIDADO EM DIABETES TIPO 1 PARA UM APLICATIVO 

DE DISPOSITIVO MÓVEL será desenvolvido por Fernanda Figueredo Chaves para conclusão do curso de 

Doutorado em Enfermagem e é orientada pela Profª. Drª. Heloísa de Carvalho Torres docente da Universidade 

Federal de Minas Gerais e co-orientado pela Prof. Dr. Emerson Cabrera Paraiso docente da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná. O objetivo é avaliar a intervenção com o aplicativo Agente Interativo Móvel - 

AGITO na promoção do autocuidado e controle glicêmico dos adolescentes com diabetes Mellitus tipo 1. Caso 

haja algum problema a pesquisadora estará à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Gostaríamos de 

esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a autorizar, ou mesmo desistir a 

qualquer momento sem que isto acarrete qualquer prejuízo à sua pessoa. Informo que a sua participação na 

pesquisa não acarretará desconfortos e despesas. Se a sua glicose não abaixar você poderá ter complicações da 

doença, mas será informado ao médico para ter a avaliação contínua dos exames. Informamos ainda que as 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Quanto aos benefícios deste estudo, espera-se que a 

divulgação de seus resultados favoreça discussões e aprimoramento do programa educativo para a promoção do 

autocuidado de adolescentes com diabetes Mellitus tipo 1. Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores 

esclarecimentos, pode nos contatar nos endereços abaixo. Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual 

teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e assinada entregue a você. 

______________________________________ 

                                                            Assinatura da doutoranda 
                                                 ________________________________________ 

                                                  Assinatura do pesquisador coordenador 

 

Você entendeu e se sente perfeitamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da 

pesquisa? 

⬜ Sim       ⬜ Não 

Você entendeu e se sente perfeitamente esclarecido(a) quanto a como será a 

participação dos adolescentes na pesquisa? 

⬜ Sim       ⬜ Não 

Você concorda em fazer exame de sangue para as análises laboratoriais? 

 

⬜ Sim       ⬜ Não 

Confirmo ter recebido cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Nome do Adolescente:____________________________________________ 

Assinatura do Adolescente:________________________________________ 

 

 

O(a) Sr.(a) entendeu e se sente perfeitamente esclarecido(a) quanto aos objetivos 

da pesquisa? 

⬜ Sim         ⬜ Não 

O(a) Sr.(a) entendeu e se sente perfeitamente esclarecido(a) quanto a como será a 

participação do adolescente na pesquisa? 

⬜ Sim         ⬜ Não 

O(a) Sr.(a) autoriza a coleta de sangue de seu filho ou adolescente por quem é 

responsável  para análises laboratoriais? 

Nome do responsável:____________________________________________ 

Assinatura do responsável:________________________________________ 

 

⬜ Sim          ⬜ Não 

CONTATOS:  

Prof. Dra. Heloísa de Carvalho Torres - Universidade Federal de Minas Gerais - Departamento de Enfermagem 

Aplicada/ENA, fone: (031) 3409-9850. E-mail: heloisa.ufmg@gmail.com 

Fernanda Figueredo Chaves – Doutoranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais. Email: 

fernandafchaves@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa – UFMG (Av. Antônio Carlos, 6627 Unidade Administrativa II - 2º andar - Sala 

2005 Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG – Brasil. CEP: 31270-901 coep@prpq.ufmg.brtelefax 31 3409-4592 

 

 

 

mailto:heloisa.ufmg@gmail.com
mailto:fernandafchaves@hotmail.com
mailto:coep@prpq.ufmg.br
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APÊNDICE 16: 

Termo de Assentimento 

 
O estudo PROTOCOLO AGITO: AUTOCUIDADO EM DIABETES TIPO 1 PARA UM APLICATIVO DE 

DISPOSITIVO MÓVEL será realizado com adolescentes do Ambulatório São Vicente do Hospital das Clínicas. O 

principal objetivo do estudo é avaliar a intervenção com o aplicativo Agente Interativo Móvel - AGITO na 

promoção do autocuidado e controle glicêmico dos adolescentes com diabetes Mellitus tipo 1. Quanto aos 

benefícios deste estudo, espera-se que a divulgação de seus resultados favoreça discussões e aprimoramento do 

programa educativo para a promoção do autocuidado de adolescentes com diabetes Mellitus tipo 1.O projeto será 

desenvolvido por Fernanda Figueredo Chaves para conclusão do curso de Doutorado em Enfermagem e é 

orientada pela Profª. Drª. Heloísa de Carvalho Torres docente da Universidade Federal de Minas Gerais e co-

orientado pela Prof. Dr. Emerson Cabrera Paraiso docente da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
Nesta pesquisa, serão realizados exames de sangue para avaliar, glicose (açúcar) e hemoglobina glicada. 

O adolescente que participar do estudo também responderá a um questionário sobre autocuidado em diabetes que 

medem 5 domínios: exercício, hipoglicemia, dieta, teste de glicose no sangue, e dose de insulina. Essa entrevista 

levará cerca de trinta minutos. Precisaremos também da participação do responsável, que deverá responder a um 

questionário sobre o histórico de doenças na família, assim como dados de infância do adolescente.  As 

informações contidas neste Termo de Assentimento estão de acordo com as normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde. Em 

caso de dúvidas, entrar em contato com o pesquisador responsável na sua cidade: 

Nome: _______________________________ Telefone: ___________________________ 

Todas as informações que serão obtidas são confidenciais, ou seja, o nome do adolescente não aparecerá 

em nenhuma análise. Os resultados dos exames laboratoriais estarão disponíveis para o adolescente e seu 

responsável. Se for detectada alguma alteração que necessite de avaliação e acompanhamento médico, o 

adolescente e seu responsável serão informados e receberão um encaminhamento para o endocrinologista, que 

estará a par do estudo e preparada para recebê-los.  

Não há despesas pessoais para o adolescente que participar da pesquisa. Também não haverá 

compensação financeira relacionada à participação. Os dados coletados nesta pesquisa serão utilizados 

especificamente para este estudo e para artigos relacionados à própria pesquisa, não podendo ser utilizados para 

nenhuma outra pesquisa de outra ordem sem seu consentimento. 

É garantida a liberdade de não querer participar da pesquisa, parcialmente ou integralmente. A recusa não 

causará nenhum prejuízo na relação com os pesquisadores ou com a escola.  

 

 

 

Você entendeu e se sente perfeitamente esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa? 

� Sim       � Não 

Você entendeu e se sente perfeitamente esclarecido(a) quanto a como será a 

participação dos adolescentes na pesquisa? 
� Sim       � Não 

Você concorda em participar da pesquisa respondendo ao questionário e 

realizando exames de sangue?  
� Sim       � Não 

 

 

  

Confirmo ter recebido cópia assinada deste Termo de Assentimento. 

Data: ____ de _____________________ de 20___. 

Nome do adolescente:________________________________________________________________ 

Assinatura do adolescente:____________________________________________________________ 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 
  



59 

 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 - CARTA DE ACEITE DO ARTIGO NA REVISTA ACTA 

 

DecisionLetter (APE-2017-0088) 

From: ape@unifesp.br 

To: heloisa.ufmg@gmail.com 

CC: 
ilka.reis@gmail.com, adriana.pagano@gmail.com, paraiso@ppgia.pucpr.br, 

thamirislucchesi@gmail.com, fernandafchaves@hotmail.com 

Subject: APE-2017-0088 - Decisão Editorial 

Body: Prezados Autores,  

 

Tenho a grata satisfação de comunicar que a versão em anexo do seu artigo, foi 

aceita para publicação na Acta Paulista de Enfermagem. Parabéns!  

 

A Acta é um periódico digital, open access e a versão final do seu artigo (em 

anexo) deverá ser traduzida para a língua inglesa. Não será possível nenhuma 

alteração adicional no artigo, por isso encaminhe a versão em anexo para o 

tradutor escolhido. Em http://www.unifesp.br/acta/tradutores.php você encontrará 

a lista de tradutores recomendados pela Acta. A versão final em inglês e a 

certificação emitida pelo tradutor, sem a qual não poderemos publicar o artigo, 

deverão ser enviadas para o e-mail ape@unifesp.br até às 14h00 do dia 

10.11.2017.  

 

Para o pagamento da taxa de edição acesse o link: 

http://www.unifesp.br/acta/taxa_sub.php. Após efetuar o pagamento, envie o 

comprovante no email ape@unifesp.br.  

 

Enfatizamos que os leitores poderão acessar o seu artigo nos dispositivos móveis 

em qualquer parte do mundo.  

 

Atenciosamente,  

 

Janine Schirmer  

Editora-Chefe  

Tel: +55 11 5576.4430 Ramal 2589  

Home Page: www.unifesp.br/acta  

Facebook: https://www.facebook.com/actapaulistadeenfermagem  

Twitter: @ActaPaulEnferm  

Tumblr: actapaulenferm.tumblr.com  

Date Sent: 06-Nov-2017 
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ANEXO 6 - CARTA DE ACEITE DO ARTIGO NA REVISTA ACTA 
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ANEXO 7 
 

Publicação nos Anais do 7° Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (2016) 
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ANEXO 8 

 

Publicação nos Anais do XXV Jornada de Jóvenes Investigadores no 

Paraguai (2017) 
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ANEXO 9 

Pôster apresentado no Congresso Paranaense de Saúde Pública/ Coletiva (2016) 
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ANEXO 10 

Pôster apresentado no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (2016) 
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ANEXO 11 -Pôster apresentado no XXV Jornada de Jóvenes Investigadores no Paraguai 

(2017) 
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ANEXO 12 – Reportagem no site da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de 

Minas Gerais (2016) 

 

 

 

Link: http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/202-trabalho-de-aluna-do-doutorado-e-premiado-no-3-

congresso-paranaense-de-saude-publica-coletiva 

 

 

http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/202-trabalho-de-aluna-do-doutorado-e-premiado-no-3-congresso-paranaense-de-saude-publica-coletiva
http://www.enf.ufmg.br/index.php/noticias/202-trabalho-de-aluna-do-doutorado-e-premiado-no-3-congresso-paranaense-de-saude-publica-coletiva
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ANEXO 13– Reportagem sobre o desenvolvimento do aplicativo no Jornal O Tempo 

(2018) 

 

 

 

Link:https://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAde-e-ci%C3%AAncia/novos-

dispositivos-facilitar%C3%A3o-a-vida-de-quem-tem-diabetes-1.1606178 

 

 

 

 

https://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAde-e-ci%C3%AAncia/novos-dispositivos-facilitar%C3%A3o-a-vida-de-quem-tem-diabetes-1.1606178
https://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAde-e-ci%C3%AAncia/novos-dispositivos-facilitar%C3%A3o-a-vida-de-quem-tem-diabetes-1.1606178
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ANEXO 14– Reportagem sobre gamificação em Saúde no Jornal O Estado de São Paulo 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


