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Introdução 

O Diabetes Mellitus (DM) e uma enfermidade endócrina conceituada segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes - 

SBD (2002) como um estado de hiperglicemia crônico. O envelhecimento populacional acompanhou-se de aumento da 

prevalência de doenças crônicas e degenerativas como o DM que, em alguns estudos, mostra-se fortemente associado ao 

aumento da idade (Passos et al., 2005).  

Em estudo americano observou-se uma prevalência de aproximadamente 20% de diabéticos entre os indivíduos com 

65 anos ou mais de idade (Cowie et al., 2006).  Estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, com 1039 

indivíduos, constatou uma prevalência de diabetes de 18,3% naqueles com 70 anos e mais de idade (Souza et al., 2003). 

Entretanto a doença acomete pessoas de todas as idades e níveis sócio-econômicos sendo que o número de diabéticos 

não diagnosticados e mal controlados é expressivamente elevado (Grossi, 2001). 

Hoje esta doença é um problema de saúde pública, considerada uma epidemia mundial. No entanto o DM é passível 

de prevenção e controle de suas complicações, embora nem sempre estas medidas estejam disponíveis e acessíveis à 

comunidade. Vários fatores contribuem para a alta prevalência de DM, entre os quais a obesidade, as dietas ricas em 

gorduras saturadas e pobres em carboidratos complexos e o sedentarismo que se somam aos fatores genéticos (Brasil, 

2006). Diante do exposto esse estudo teve por objetivo avaliar a percepção de adultos e idosos da comunidade da Vila 

São Miguel em Afogados /PE sobre fatores precoces de risco para o diabetes mellitus, bem como sua prevenção e 

tratamento.  

 

Material e Métodos 

      Nesse estudo foram abordados 30 adultos e idosos residentes na comunidade de Vila São Miguel localizada no 

bairro de Afogados Pernambuco, com faixa etária entre 32 a 74 anos. Contudo, foi aplicado um questionário de múltipla 

escolha, onde poderiam optar por sim ou não, contendo algumas perguntas sobre a definição, sintomas, prevenção e 

tratamento de DM. O questionário continha as seguintes perguntas: 1) Você sabe o que é diabetes? 2) O diabetes pode 

aparecer em qualquer pessoa? 3)  O diabetes é uma doença contagiosa? 4) A pessoa pode não ter nenhum sintoma e ser 

diabético? 5) A insulina é um remédio utilizado em pessoas que tem diabetes? 6) A insulina é um remédio que vicia? 7) 

Fazer uma dieta e evitar guloseimas é importante para quem é diabéticos? 8) O diabético deve ter cuidados diários com 

os pés? 9) O diabéticos tem facilidade de desenvolver problemas bucais como inflamação de gengiva? 10) Se tenho 

diabetes ainda  irei viver com qualidade? 11) O diabetes precisa de cuidado especial com os olhos? 12) O diabético que 

não se cuida pode ter problema de desempenho sexual?. Para análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico do 

Excel da Microsoft 2007, utilizando-se os percentuais de ocorrências de respostas de cada questão. 

 

Resultados e Discussão 

Das 30 pessoas que responderam o questionário, 97,6% afirmam saber o que é diabetes, apenas 2,4% não sabiam 

definir a patologia. Quando questionados se a diabetes pode aparecer em qualquer pessoa, 95,2% responderam que não 

enquanto apenas 4,8% responderam que sim. Em relação à diabetes ser contagiosa ou não, 100% dos moradores da 

comunidade responderam que a diabetes não é uma patologia contagiosa. Em um levantamento realizado pela Sociedade 

Brasileira de Diabetes - SBD em 2011 foi confirmado que a população ainda tem dúvidas sobre o que é o diabetes e 
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como a doença pode  ser  controlada (Conselho Regional de Educação Física, 2011).  De  acordo com a pesquisa, 38% 

acredita que diabetes tem cura  e  menos da metade dos entrevistados (49%) soube defini-la. Sobre a pessoa ser 

diabética e não apresentar nenhum sinal ou sintoma, 95,2% dos participantes alegam que sim, o diabético pode não 

apresentar nenhum sinal ou sintoma, no entanto 4,8% acham que não existe essa possibilidade. No Brasil, estima-se que 

existem mais de cinco milhões de pessoas diabéticas, das quais cerca de 50% desconhecem o diagnóstico. Vale salientar 

que o diabetes tem previsão de atingir 250 milhões de pessoas em 2025 (American Diabetes Association, 2000; Grupo 

de Trabalho Internacional Sobre Pé Diabético, 2001). 

Referente ao tratamento da patologia, 87,5% dos moradores acreditam que a insulina pode ser utilizada como 

medição para controle do diabetes, porém 12,5% discordam. Ao ser perguntado sobre a insulina ser um remédio que 

vicia, 20, 83% afirmam que sim, enquanto 79,17% marcaram que a insulina não é uma midicação viciante (Fig. 1). 

Sobre manter uma dieta controlada, evitando guloseimas, ser importante para pessoas diabéticas, 100% dos moradores 

acreditam ser fundamental para o melhor controle da patologia. É de fundamental importância conhecer as formas de 

controle e manutenção da glicemia, pois o controle inadequado do diabetes representa ameaça ao longo da vida do 

paciente, pois favorece a precocidade e o risco aumentado de doenças coronarianas, acidentes vasculares cerebrais, 

cegueira, insuficiência renal, amputações dos membros inferiores, morte prematura e outros agravos a saúde (Grossi, 

2001).  

Com relação aos efeitos da patologia sobre o organismo, como por exemplo, ao ser questionado se o diabético precisa 

ter cuidados com os pés, 83,33% dos colaboradores responderam que sim, mas 16,66% marcaram não como resposta. 

Se um diabético tem facilidade em desenvolver problemas bucais, 83,33% confirmam que sim, enquanto 16,66% 

responderam que não. Quando perguntado se um diabético pode ter uma vida saudável, 45,84% creem que sim, no 

entanto 54,16% não concordam (Fig. 2). Ao ser questionado se o diabético necessita cuidados especiais com os olhos, 

79,17% dos participantes afirmam que sim, mas 20,83% não creem nesta informação (Fig. 3). Em relação ao diabético 

poder ter problemas de desempenho sexual, 83,33% dos moradores confirmaram que sim e 16,66% discordam. 

Resultados semelhantes foram encontrados em estudos da SBD, onde foi verificado que apenas 50% dos participantes 

afirmaram que um diabético pode levar uma vida normal (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2011). É essencial que a 

população tenha conhecimento sobre os cuidados que o diabético necessita ter ao longo de sua vida, pois muitas são as 

complicações causadas pelo diabetes, como a retinopatia, presente em metade dos diabéticos após 10 anos de doença e 

60-80% após 15 anos ou mais; e principalmente em relação às alterações nos pés dos diabéticos, onde 10% têm 

ulceração nos pés durante a evolução da doença; sendo que 20 a 25% das internações dos diabéticos estão relacionadas 

às complicações nos pés (Brasil, 2006).  

 Diante dos resultados deste levantamento, observa-se a carência de informação em determinados aspectos, 

principalmente aos cuidados que um indivíduo diabético deve possuir, sendo de grande importância um melhor 

planejamento de ações educativas estratégicas relacionadas à saúde para a população, uma vez que, ações educativas em 

saúde são processos, que objetivam capacitar indivíduos e ou grupos, de modo que, possam assumir ou ajudar na 

melhoria das condições de saúde da população. Devendo, portanto, oferecer condições para que as pessoas desenvolvam 

o senso de responsabilidade, tanto por sua própria saúde, como pela saúde da comunidade (Levy, 2000). 
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Figura 1. Percentual das respostas referente a 6° questão. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Percentual das respostas referente a 10° questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Percentual das respostas referente a 11° questão. 


