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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo investigar os fatores relacionados aos estágios de mudança de 

comportamento em saúde de adolescentes com Diabetes Tipo 1 usuários de um ambulatório 

de Diabetes. Pesquisa observacional, descritiva, transversal realizada em um ambulatório de 

pediatria de um hospital de referência do município de Fortaleza. Participaram do estudo 

adolescentes de 10 a 19 anos em acompanhamento há pelo menos 1 mês. Realizou-se 

entrevista individualizada mediante um instrumento, validado previamente a coleta, 

contemplando dados sóciodemográficos, clínicos, atividades de autocuidado em saúde e 

estágios de mudança do comportamento e suporte social. O estudo teve como suporte teórico 

o modelo transteórico. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer 

2.266777. Participaram da pesquisa 97 adolescentes, no qual a faixa etária prevalente foi dos 

13 aos 15 anos. A média de tempo de diagnóstico de diabetes foi de mais de 1,1 a 3 anos, com 

renda 1501 a 2500 reais.. Quanto aos aspectos de saúde, quase 80% dos participantes já 

tinham histórico de internação prévia. Menos da metade dos adolescentes frequentavam 

grupos de educação em diabetes. A média de valor de hemoglobina glicada foi de 7,22%. 

Sobre a monitorização glicêmica, a grande maioria relatou faze-la de 4 a 7 dias na semana, 

dados semelhantes quando questionados sobre a aplicação de insulina. No que concerne os 

estágios de mudança do comportamento (EMC), houve predomínio, com mais de 50% dos 

adolescentes, na fase de manutenção, com exceção do autocuidado atividade física, no qual 

essa fase correspondeu a 37%. Quando correlacionado os dados sóciodemográficos com os 

EMC para identificar quais os fatores que poderiam influenciá-los, obteve-se que para o 

autocuidado alimentação saudável os fatores que apresentaram significância estatística foram 

a faixa etária, o tempo de diagnóstico e a renda familiar, fatores também significativos para o 

autocuidado atividade física, porém para este foi acrescido o fator anos de estudo. Já com 

relação a monitorização glicêmica, os fatores foram a faixa etária, tempo de diagnóstico e 

anos de estudo, os mesmos para a insulinoterapia com exceção da renda. Quando 

correlacionado o valor de hemoglobina glicada (HB1Ac) com as atividades de autocuidado e 

os estágios de mudança do comportamento do modelo transteórico, obteve-se que os jovens 

que disseram ter uma alimentação saudável apresentaram menores índices de HB1Ac do que 

aqueles que disseram não ter a prática de alimentação saudável, resultado semelhante para 



 
 

quem pratica atividade física que apresentam taxas de glicada menores.   Com relação ao 

suporte social, para todas as atividades de autocuidado, os resultados demonstram que os 

adolescentes em fase de manutenção apresenta os maiores médias de apoio familiar e de 

amigos. O estudo revelou que são vários os fatores que podem interferir na mudança de 

comportamento do indivíduo para um determinado autocuidado, com isso ressalta-se a 

importância da personalização das intervenções educativas com o objetivo de alcançar a 

maior efetividade na sensibilização para a mudança de comportamento ou estratégias mais 

eficazes para a manutenção desse comportamento. 

Palavras-chave: Enfermagem; Diabetes Mellitus tipo 1; Autocuidado; Comportamento; 

Saúde do Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The study aimed to investigate the factors related to the stages of behavioral change in health of 

adolescents with Type 1 Diabetes users from a Diabetes outpatient clinic. Observational, 

descriptive, cross-sectional research performed in a pediatric outpatient clinic of a reference 

hospital in the city of Fortaleza. Adolescents aged 10 to 19 years were followed up for at least 1 

month. An individual interview was carried out using an instrument, previously validated for 

collection, considering sociodemographic, clinical data, health self-care activities and stages of 

behavior change and social support. The study had as theoretical support the transtheoric model. 

The research was approved by the Research Ethics Committee under opinion 2.266777. 97 

adolescents participated in the study, in which the prevalent age range was from 13 to 15 years. 

The mean time to diagnosis of diabetes was over 1.1 to 3 years, with income from 1501 to 2500 

reais. Regarding health aspects, almost 80% of the participants already had a history of previous 

hospitalization. Less than half of adolescents attended diabetes education groups. The mean value 

of glycated hemoglobin was 7.22%. On glycemic monitoring, the vast majority reported doing 4 to 

7 days a week, similar data when questioned about insulin application. Concerning the stages of 

behavior change (EMC), there was predominance, with more than 50% of the adolescents, in the 

maintenance phase, with the exception of self-care physical activity, in which this phase 

corresponded to 37%. When correlating the socio-demographic data with CMEs to identify factors 

that could influence them, it was obtained that for self-care healthy eating, the factors that 

presented statistical significance were age, diagnosis time and family income, factors significant 

for self-care physical activity, but for this was added the factor years of study. Regarding glycemic 

monitoring, the factors were age, diagnosis time and years of study, the same for insulin therapy 

with the exception of income. When correlating the value of glycated hemoglobin (HB1Ac) with 

self-care activities and stages of behavior change in the transtheoric model, it was found that young 

people who said they had healthy eating had lower HB1Ac levels than those who said they did not 

have the practice of healthy eating, a similar result for those who practice physical activity that 

have lower glycation rates. With regard to social support, for all self-care activities, the results 

show that adolescents in the maintenance phase have the highest average family support and 

friends. The study revealed that there are several factors that can interfere in the individual's 



 
 

behavior change for a given self-care, with emphasis on the importance of personalizing 

educational interventions with the goal of achieving greater effectiveness in behavior change 

awareness or strategies for maintaining this behavior. 

Keywords: Nursing; Type 1 diabetes mellitus; Self-care; Behavior; Adolescent Health. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença de crescente importância na saúde 

pública, tanto que sua incidência e prevalência tem avançado nas últimas décadas. O DM é 

caracterizado por um grupo de desordens metabólicas que apresenta uma característica em 

comum: a hiperglicemia, que pode ser decorrente de defeitos na secreção de insulina, na sua 

ação ou de ambas as causas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2015). 

Conforme dados da Internacional Diabetes Federation (IDF), a prevalência dessa 

condição clínica em países com estilo de vida ocidental é estimada em 6 a 7,6%. Dados de 

2015, mostram que existem 415 milhões de pessoas diagnosticadas com DM, onde 80% são 

de países de baixa ou média renda com idade entre 40 e 59 anos. Em particular, o Brasil é o 

quarto lugar do ranking daqueles com maior número de pessoas com essa condição 

(NTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017). 

No Brasil, a forma mais abrangente de se estimar a prevalência do DM é por meio 

de inquéritos de saúde que, em sua maioria, utilizam medidas auto referidas (SCHMIDT et 

al., 2009).  A última estimativa realizada no Brasil foi por meio da Pesquisa Nacional de 

Saúde em 2013, que evidenciou uma taxa de prevalência de 6,2% de diabetes auto reportado, 

sendo maior em mulheres (7%) do que em homens (5,4%) (ISER et al., 2013). Dados esses 

que confirmam a tendência crescente dos casos de DM no Brasil, visto que em inquérito 

telefônico realizado anteriormente, a prevalência era de 5,7% de DM na população (MALTA 

et al, 2014). 

No ano de 2017, DM causou 4 milhões de mortes no mundo, além de ser 

responsável por 11% do gasto total com a saúde de adultos, levando a um custo médio de 727 

milhões de dólares (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017). Na realidade 

brasileira, essa doença foi responsável por 5,3% dos óbitos ocorridos em 2011, sendo sua taxa 

de mortalidade de 33,7 óbitos a cada 100 mil habitantes, apesar da redução de 1,7% ao ano 

verificada no período 2000-2011 (MALTA et al, 2014).  

No ano de 2002, foi criado o sistema nacional de registro de Diabetes e 

Hipertensão, o SisHiperdia, nele em mais de 1,6 milhão de casos registrados da doença: 4,3% 

dos pacientes registrados possuíam uma patologia associada ao pé diabético, sendo 2,2% o 

percentual de amputações anteriores; 7,8% tinham alguns distúrbio renal; 7,8% tiveram 

infarto agudo do miocárdio prévio e 8% tiveram um acidente vascular cerebral prévio. Esses 

dados associados aos de mortalidade evidenciam o peso na mortalidade atribuível ao diabetes. 

Quando comparados a população geral a mortalidade padronizada por idade e gênero em 
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pessoas com diabetes foi 57% maior. De todas as mortes, 38% foram devidas a doença 

cardiovascular, 6% a doença renal e 17% foram codificadas como múltiplas ou outras 

complicações crônicas de diabetes. Apenas 2% foram devidos às complicações agudas da 

diabetes (LANCET, 2011). 

Diante da problemática do Diabetes, as autoridades brasileiras vem formulando 

políticas e leis que favorecem  os indivíduos com doenças crônicas, tanto que em 2002, o 

Ministério da Saúde, em associação com sociedades científicas, elaborou o Plano de 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, que teve como 

objetivo reduzir: o número de internações, a procura pelo pronto-atendimento nas Unidades 

Básicas de Saúde, além dos gastos com tratamento de complicações crônicas, aposentadorias 

precoces e mortalidade cardiovascular, medidas que visam promover a qualidade de vida da 

população (BRASIL, 2002). 

Já em 2007 entrou em vigor a Lei Federal nº 11.347/06 que dispõe sobre a 

distribuição gratuita de medicamentos, materiais para aplicação de insulina e monitorização 

da glicemia capilar, porém a distribuição está condicionada ao cadastramento dos usuários nas 

unidades de saúde de sua área de abrangência e nos programas de educação em Diabetes 

(BRASIL, 2007).  

Como a problemática do Diabetes não se restringe ao presente, em 2012 a 

Fundação Oswaldo Cruz em parceria com outros órgãos, lançou o livro “A saúde no Brasil 

em 2030: diretrizes para a prospecção estratégica dos sistema de saúde brasileiro,  que destaca 

ações que devem ser realizadas com o objetivo de diminuir a incidência e prevalência, bem 

como os efeitos deletérios das complicações de diversas doenças, dentre elas o Diabetes 

(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2012). Outra publicação que traça ações para presente e 

futuro é o “Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022, no qual o Diabetes é mais uma vez destaque.  

E para contextualizar o DM é importante destacar suas categorias etiopatológicas 

principais: Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), cuja, uma das causa, é uma deficiência absoluta 

de secreção de insulina identificada pela presença de anticorpos que refletem os processos 

autoimunes levando a  destruição das células produtoras de insulina (células β pancreáticas); e 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), cuja causa é uma combinação de resistência à ação da 

insulina e resposta secretora de insulina compensatória inadequada (LYRA; CAVALCANTI, 

2010). 

 O Diabetes Mellitus tipo 1, objeto deste estudo, é uma das condições endócrinas e 

metabólicas mais comum na infância. O número de crianças e adolescentes a desenvolver esta 



18 
 

forma de Diabetes, a cada ano, está aumentando rapidamente, especialmente em crianças na 

fase pré-escolar e escolar (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017). Estima-se 

que, por ano, 96 mil indivíduos menores de 15 anos desenvolverão DM1 em todo o mundo e 

estima-se que esse número seja elevado para 132 mil quando a faixa etária se estende até os 

20 anos. A estimativa global atual é de 1,106,500 milhões de crianças e adolescentes com 

DM1, 26% vivem no continente europeu e 22% na América do Norte e Caribe 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017).  

No Brasil, em crianças e adolescentes, a incidência vem aumentando em torno de 

3% ao ano e, aproximadamente 5% das crianças encontram-se em fase pré-escolar (RUBIN; 

AZZOLIN; MULLER, 2011). Hoje o país encontra-se como o terceiro no ranking de número 

de novos casos de DM 1 (9.600 ao ano) na população até 20 anos (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2017).  Em recente pesquisa nacional realizada com 

adolescentes brasileiros que tinha como objetivo determinar a prevalência de síndrome 

metabólica (SM) e seus componentes, observa-se em seus resultados que dos mais de 37 mil 

adolescentes avaliados,  4,1% possuíam alterações de glicose sanguínea, bem como dos 

adolescentes que se enquadravam nos critérios do diagnóstico de SM, 20,6% tinham uma 

elevação da glicemia, o que conclui-se que o número de adolescentes com Diabetes pode ser 

superior as estimativas atuais  (KUSCHNIR et al, 2015).  

As complicações associadas à doença comprometem a produtividade, a qualidade 

de vida e a sobrevida dos indivíduos. Na infância e adolescência, a imaturidade 

biopsicossocial pode desfavorecer ainda mais o controle da doença, causando danos que 

podem influenciar na vida adulta. Além disso, o DM acarreta altos custos para controle 

metabólico e tratamento das complicações, o que traduz um grande impacto socioeconômico 

(LYRA; CAVALCANTI, 2014). 

A literatura releva que pessoas em idade escolar podem apresentar leve ansiedade 

e depressão após o diagnóstico de DM1, com aumento dos sintomas depressivos nos 

próximos anos quando eles percebem que a doença não vai embora. Soma-se o sentimento de 

ser percebidos como "diferente" entre seus pares, sendo o Diabetes considerado um fator de 

risco para transtornos psiquiátricos na adolescência, transtorno de ansiedade generalizada e, 

principalmente, de episódios depressivos (BULTAS et al, 2016; HILLIARD et al, 2014). 

A adesão ao tratamento rigoroso do DM1 durante as fases complexas de 

crescimento e desenvolvimento normal na infância e adolescência é um desafio significativo 

que afeta tanto os jovens com Diabetes como seus pais/cuidadores. Novos avanços 

terapêuticos têm sido disponibilizados a fim de promover o autocuidado, no entanto, apesar 
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destas melhorias, pesquisadores vêm destacando a relevância de um controle de glicose 

adequado para a redução do risco de complicações, visto que os jovens com DM1 muitas 

vezes não conseguem atingir as metas de hemoglobina glicada (HA1c) sugeridas, necessárias 

para reduzir riscos associados (RASBACH; JENKINS; LAFFEL, 2015). 

Além disso, estudo de Larsson (2011), evidencia que 30% das crianças e 

adolescentes com DM são diagnosticadas quando apresentam o quadro agudo de cetoacidose 

diabética (CAD), sendo esta uma emergência com risco de vida que exige cuidados imediatos 

e acompanhamento contínuo de médicos e enfermeiros.  

Concomitante com a intervenção clínica é necessária a educação em Diabetes 

durante todo o tratamento (SY, 2016), pois a responsabilidade do mesmo concentra-se na 

criança/adolescente e na família, porém os serviços e profissionais de saúde também devem 

compartilhar da gestão do cuidado, estando o sucesso do tratamento envolvido não apenas 

com o autocuidado, como também com a compressão do impacto do Diabetes sobre o 

indivíduo e suas atividades diárias, bem como sua aceitação em relação a doença 

(SPARAPANI; JACOB; NASCIMENTO, 2016). Além disso, esta complicação é uma 

condição crônica difícil e estressante de ser gerida, tanto para pacientes quanto para suas 

famílias, especialmente aqueles em transição da infância para a início da adolescência.  A 

demanda do complexo tratamento somado ao contexto de outras exigências da vida aumenta o 

risco de dificuldades psicossociais e diminuição da qualidade de vida (HILLIARD et al, 

2012). 

Assim, o tratamento do DM1, segundo o National Institute of Health and Care 

Excellence – NICE, (2015), deve enfatizar os cuidados relacionados a doença, minimizando 

os riscos de complicações, além da educação em Diabetes e promoção da saúde do indivíduo 

como um todo. Ademais, um bom relacionamento e confiança nos profissionais e serviços de 

saúde são fatores que influenciam a adesão ao tratamento proposto, principalmente quando se 

promove uma assistência individualizada e com valorização das relações sociais, atitudes e 

sentimentos dos pacientes (FRAGOSO et al, 2010). 

Portanto, o tratamento do DM1 exige uma mudança de comportamentos diários e 

ao longo da vida, pois requer mudança de hábitos alimentares, práticas regulares de atividade 

física, aplicação de insulinas diárias, monitorização da glicemia capilar, identificação dos 

sinais e sintomas de hipo/hiperglicemia, assim como seu manejo adequado, cuidados com os 

pés e prevenção das complicações crônicas (GIMENES; ZANETTI; HAAS, 2009). 

Em vista do exposto, os profissionais de saúde desempenham uma importante 

função na interação entre os usuários, a sociedade, ensino e aprendizagem, com destaque para 
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o enfermeiro, o qual é um educador em saúde na busca da atenção integral, estimulando o 

autocuidado e garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde nos diversos 

processos assistenciais e redes de cuidado. A educação é também de responsabilidade do 

enfermeiro junto a equipe multiprofissional, sendo parte dos seus cuidados de enfermagem 

(SY, 2016) e visando o desenvolvimento das ações de autocuidado (COSTA; FILHO; 

BRAGA, 2012). 

Entretanto, vale ressaltar que o processo de mudança de comportamento não é 

linear em todos os indivíduos, principalmente no período da infância e adolescência. Logo, 

estratégias de educação em saúde não podem ter como pressuposto que todas as pessoas estão 

no mesmo nível de disposição e motivação para tomar atitudes para melhor gerir seu processo 

saúde-doença. A mudança de comportamento de um sujeito não acontece porque alguém lhe 

disse para mudar, e sim porque ele analisou a situação e decidiu que é importante mudar 

(MARTINS, 2014).  

Diante disso, a partir de meados da década de 20, teorias e modelos envolvendo o 

comportamento em saúde buscam entender a prontidão psicológica dos indivíduos em tomar 

decisões de saúde e aderir ao tratamento proposto (GLANZ; RIMER; VISWANATH, 2008). 

Dentre elas, uma das teorias mais populares de mudanças de comportamento é o Modelo de 

Estágio de Mudanças ou Modelo Transteórico (MTT), desenvolvido por Prochaska e 

Diclemente na década de 80.  

O MTT é caracterizado por tratar a mudança de comportamento como um 

processo dinâmico que inclui cinco estágios de mudança que os indivíduos progridem quando 

se muda o comportamento: (1) pré-contemplação; (2) contemplação; (3) preparação; (4) ação; 

e (5) manutenção. Estes estágios raramente seguem um caminho linear do começo ao fim, 

podendo assumir um padrão espiral de mudanças, começando em qualquer estágio e 

movendo-se através de diferentes estágios (PROCHASKA; DICLEMENTE, 1983; 

PROCHASKA; DICLEMENTE; NORCROSS, 1992a). 

Inúmeros estudos nas áreas de saúde e humanas já utilizaram o MTT como 

referencial teórico para identificação de mudança de comportamento nos usuários dos 

serviços de saúde, seja com pesquisas sobre o uso de cigarro e álcool em diversas populações 

(HUANG et al, 2013; EVERS et al, 2012), incluindo uma revisão integrativa sobre a temática 

com adolescentes (ROBINSON; VAIL, 2012); prática de atividade física (NUNES; SILVA, 

2016; KOROLOGOU et al, 2015); nutrição e distúrbios alimentares (COOK et al, 2015; 

DRAY; WADE, 2012); adesão regular a prática de exames como papanicolau (TUNG et al, 

2016) e mamografia (LEE-LIN et al, 2016). Além de temáticas mais específicas como 
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prevenção do suicídio (HOY; NATARAJAN; PETRA, 2016) e medo de dirigir 

(KOWALSKI; JEZNACH; TUOKKO, 2014).  

Além disso, uma revisão de 35 estudos na área de enfermagem sobre intervenções 

realizadas tendo como referencial o MTT, o problema de saúde mais suscitado foi a cessação 

do tabagismo, seguido da atividade física. Dentre as tecnologias mais empregadas nos estudos 

que utilizaram o modelo, destacam-se aqueles que valorizaram a abordagem “face-a-face” em 

detrimento ao uso de websites ou programas de computador. Os autores ressaltaram que a 

maior parte dos estudos utilizaram uma ou mais tecnologias a depender do estágio de 

mudança que os indivíduos se encontravam, a fim de estimular a mudança de comportamento. 

Nesta revisão, observou-se ainda que apenas cinco estudos foram realizados com crianças ou 

adolescentes, e nenhum deles tinha como temática o DM, o que demonstra que o foco dos 

estudos que utilizam o modelo ainda é a população adulta, possivelmente por estes já 

possuírem características comportamentais melhores definidas (LEE; PARK; MIN, 2015). 

Quando se trata de pesquisas com o Diabetes, evidencia-se um grande número de 

estudos publicados nos últimos anos que utilizaram o MTT como referencial (GUERRA-

JUÁREZ; GALLEGOS; CERDA-FLORES, 2007; LIN; WANG, 2012; DICKMAN et al, 

2012; NATALI et al, 2012; GUICCIARDI et al, 2014) todos tendo como público-alvo 

indivíduos adultos ou idosos com DM2. 

A maioria dos estudos que aplicou o MTT no campo do Diabetes demonstrou 

efeitos positivos significativos acerca dos desfechos de saúde; seja por meio do aumento na 

frequência de automonitoramento dos níveis de glicose no sangue em pacientes que aceitaram 

intervenções com base no modelo (JONES et al, 2003; NATARAJAN; CLYBURN; 

BROWN, 2002), um percentual significativamente maior de pacientes melhorou a prática de 

atividade física (KIM; HWANG; YOO, 2004), em outro estudo foi observado a melhora no  

comportamento alimentar dos participantes após a intervenção (RYAN; SMITH, 2006). Além 

disso alguns estudos também utilizaram o modelo como referencial teórico, utilizando-se dos 

seus estágios para nortear instrumentos ou aplicação de questionários (LEE-LIN et al, 2016). 

Ademais, em um estudo realizado aplicando o MTT com pacientes diabéticos 

adultos, demonstrou que as estratégias de educação em Diabetes devem ser planejadas de 

acordo com o estágio de mudança de comportamento que os indivíduos se enquadram, tendo 

em vista que para compreender as demandas específicas e a necessidade de uma rede social, é 

essencial desenvolver um plano de autocuidado adaptado (TSENG et al, 2016). 

Em vista do exposto, observa-se que muitos são os estudos desenvolvidos 

utilizando o MTT tendo como foco os pacientes adultos com Diabetes Tipo 2, sendo escassos 
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os estudos que relacionam o MTT e a mudança de comportamento em adolescentes. A partir 

disso evidencia-se a relevância de realizar estudos que envolvam a doença nessa etapa crucial 

da vida, pois a mesma exige mudanças no comportamento em saúde que visem a diminuição 

de complicações desde a infância, perpassando a fase da adolescência e nas subsequentes. 

Com isso, as intervenções realizadas pelos profissionais de saúde, dentre eles o 

enfermeiro, para a mudança de comportamento devem estar voltadas para cada indivíduo e 

seu momento (HE; GREENBERG; HUANG, 2010). Diversos autores recomendam que haja 

uma combinação de intervenções e informações individualizadas, a depender do estágio de 

mudança que cada paciente se encontra, a serem implementadas com o objetivo de facilitar a 

mudança de comportamento (HIGHSTEIN et al, 2007; KAVOOKJIAN et al, 2005). 

Diante deste cenário, o interesse pela temática surgiu a partir da atuação enquanto 

enfermeira em ambulatório de pediatria de um hospital de referência em Fortaleza, Ceará. 

Durante as consultas individuais ou coletivas, era perceptível a diferença na aceitação e 

adesão ao tratamento do DM1 pelos adolescentes, pois possivelmente, considerando os 

pressupostos do MTT, estavam em diferentes níveis de aceitação ou disposição para mudança 

diante da doença. Além disso, não havia uma diferenciação ou tratamento planejado de acordo 

com as reais necessidades de mudanças de comportamento de cada indivíduo. 

Esta reflexão e considerando que a adolescência é uma fase complexa em que os 

indivíduos estão deixando o estágio de dependência ou semi-dependência de um cuidador 

para a autonomia, conhecer determinantes que possam influenciar a adesão ou não as 

principais atividades de autocuidado inerentes ao diabetes e percepção do usuário sobre a 

doença, são relevantes para melhorias no cuidado de adolescentes com doenças crônicas. Em 

vista disso, o enfermeiro, pode favorecer estratégias para o enfretamento dos pacientes de 

acordo com cada etapa, segundo proposto do MTT promovendo um plano de cuidados que 

valoriza a etapa de comportamento a qual o indivíduo se encontra, sendo por tanto necessário 

conhecer as especificidades dos adolescentes que vivenciam o DM1. 

Dessa maneira os seguintes questionamentos emergiram: Em que medida os 

fatores sóciodemográficos aspectos de saúde, suporte social e valores de hemoglobina glicada 

podem influenciar os estágios de mudança de comportamento em saúde de adolescentes 

usuários de um ambulatório de Diabetes?  

A realização desta pesquisa se justifica na  sua importância acadêmica e social, 

pois investigações capazes de produzir conhecimentos sobre os fatores que interferem na 

mudança dos estágios de comportamento podem proporcionar que sejam desenvolvidas ações 

direcionadas e  que favoreçam o empoderamento, bem como um melhor autocuidado no 
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controle do Diabetes, haja visto que a identificação correta dos estágios de motivação e 

mudanças para o comportamento, bem como dos processos implicados em cada etapa poderão 

auxiliar na tomada de decisão do paciente e sua família. Ademais custos diretos com o 

agravamento da doença poderão ser diminuídos, influenciando diretamente na gestão do 

cuidado em saúde. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Geral 

 Investigar os fatores associados aos estágios de mudança de comportamento em saúde 

relacionados ao Diabetes Tipo 1 entre adolescentes de um ambulatório de referência 

em Diabetes.  

 

2.2 Específicos 

 Identificar possíveis diferenças entre os estágios de mudança do comportamento na 

manutenção do regime terapêutico e nos valores de hemoglobina glicada de 

adolescentes com DM1.  

 Verificar as relações entre o suporte social, autocuidado (dieta, atividade física, 

monitoramento glicêmico e insulinoterapia) e os estágios de mudança de 

comportamento de adolescentes com DM1.  

 Descrever as relações entre suporte social e os valores de hemoglobina glicada. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 O Diabetes Mellitus tipo 1 e suas repercussões na saúde do adolescente 

 

O DM é uma doença crônica autoimune e metabólica, caracterizada por um 

deficiência total ou parcial de insulina (ADA, 2013). Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (2012), uma doença crônica é aquela que se caracteriza por ser permanente, ter uma 

progressão lenta, deixar uma incapacidade residual, ser causada por uma alteração patológica 

irreversível e requerer um treinamento do paciente ou demandar um longo período de 

supervisão ou prestação de cuidados. É uma condição clínica que precisa de cuidados médicos 

constantes por um período mínimo de seis meses, além de envolver alterações permanentes no 

estilo de vida e uma adaptação comportamental contínua (LEBLAC et al, 2003). 

 Com isso, o DM1 trata-se do distúrbio mais frequente da infância, observando-se 

uma incidência máxima no início da adolescência. É uma das principais causas de cegueira 

irreversível, insuficiência renal e a maior causa de amputações dos membros inferiores, 

responsável por gastos exorbitantes na saúde, além de uma redução significativa da 

capacidade de trabalho e expectativas de vida (GÓES et al, 2007). É uma doença que afeta as 

relações familiares de forma profunda, além da dinâmica do convívio e rotina familiar, além 

dos aspectos econômicos e o relacionamento interfamiliar (MENDES et al, 2011). 

Com o exposto acima, o diagnóstico de DM1 ocorre principalmente na 

adolescência, embora sua incidência esteja aumentando na infância, correspondendo a 5% a 

10% dos pacientes diagnosticados (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

Diante disso, a perda da qualidade de vida desses jovens e o risco de morbidade e mortalidade 

são maiores, como consequência da exposição mais prolongada a níveis elevados de glicose 

(WALSH et al, 2006). 

Com relação ao DM1, o mesmo apresenta várias possíveis causas, sabendo-se que 

é uma doença de risco genético conferida pelo gene HLA e que há importantes determinantes 

ambientais envolvidos na etiologia da doença. Fatores nutricionais, infecções virais, 

influências fetais e perinatais, condições socioeconômicas, psicossociais, estresse e alteração 

no crescimento são fatores que podem estar relacionados com o processo inume que leva ao 

DM 1 (ROSENBAUER et al, 2008). 

Com o passar dos anos, o DM pode acarretar complicações derivadas de um mau 

controle glicêmico. As complicações podem ser dividas em agudas, representadas pela 

cetoacidose diabética, estado hiperosmolar não-cetótico e hipoglicemia, e crônicas, que por 
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sua vez, são agrupadas em 3 tipos: microvascular (nefropatia e retinopatia), macrovascular 

(doença isquêmica e doença vascular periférica) e neuropatia periférica e autonômica (LYRA; 

CAVALCANTI, 2010). 

O tratamento do DM é um complexo plano de ações comportamentais de cuidados 

diários ao longo de toda vida dos adolescentes. Envolve o estilo de vida, o uso de insulina, a 

automonitorização glicêmica, a resposta a sinais e sintomas de hipoglicemia ou hiperglicemia, 

prática de atividade física, cuidado com os pés e a procura por cuidados de saúde adequados 

para o tratamento contínuo do DM (SILVA; PAIS-RIBEIRO; CARDOSO, 2006). 

O tratamento exige que ocorram alterações significativas no comportamento de 

autocuidado dos adolescentes, assim o tratamento pode ser bastante desafiador, exigindo um 

alto grau de envolvimento familiar e do paciente, e um bom relacionamento e confiança nos 

profissionais e serviços de saúde, além de redes de apoio social e familiar (NASCIMENTO et 

al, 2011). Os resultados do estudo de Nascimento et al (2011) evidenciam que a atuação do 

profissional interfere diretamente na experiência do adolescente com DM1, reduzindo medos 

e anseios, além da promoção da educação em DM.  

A adesão ao tratamento é um fator essencial para o controle da glicemia e 

consequente redução das complicações. Durante as consultas, na maioria das vezes, o paciente 

é avaliado pelo seu estado clínico e os resultados laboratoriais de seus exames, restringindo-se 

apenas a esses aspectos para avaliar ou mensurar a adesão ao tratamento (MICHELS et al, 

2010). 

No caso do Diabetes, o uso frequente de valores de glicemia capilar de jejum 

(<100 mg/dl), glicemia ao acaso (<200 mg/dl) e a hemoglobina glicada (<7%) são parâmetros 

muito utilizados para a mensuração da adesão ao tratamento (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2017). 

Entretanto, sabe-se que diversos são os fatores que podem influenciar na adesão 

ao tratamento, como idade, crenças, valores, motivação pessoal, condições financeiras, 

doenças associadas, entre outros, com isso cabe ao profissional de saúde a responsabilidade 

em lidar e dar suporte, além de capacitar os adolescentes e suas famílias para o melhor 

cuidado. A promoção de treinamentos e educação sobre as condições crônicas tem um grande 

impacto nas medidas de desempenho e da qualidade dos cuidados prestados (BASSAILI et al, 

2001). A relação entre profissional e paciente tem uma grande influência na adesão ao 

tratamento (GIMENES, 2009). 

Com isso, apesar de já existir uma ampla literatura sobre o DM1, a maioria dos 

estudos abordam apenas a fisiopatologia ou o tratamento medicamentoso da doença, sendo 
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ainda escassos as pesquisas que abordem os aspectos psicossociais, ambientais e culturais dos 

pacientes que lidam com uma doença crônica (DAMIÃO; DIAS; FABRI, 2010). Ainda mais 

escassos são os estudos que buscam a compreensão da experiência de crianças e adolescentes 

em convívio com o Diabetes (AMER, 2008; DAMIÃO; DIAS; FABRI, 2010). 

Muitas alterações biológicas e psicológicas no indivíduo, na transição da infância 

para a adolescência, contribuem para alterações no controle glicêmico. Durante a 

adolescência, o indivíduo passa por diversas transições como o desligamento dos pais em 

busca da construção de sua autonomia e identidade, com isso o tratamento do DM pode-se 

tornar uma tarefa mais árdua, pelas questões do próprio organismo, tendo em vista que o 

adolescente apresenta uma maior resistência à insulina, um aumento da resposta de hormônios 

contrarreguladores e, até mesmo o ciclo menstrual pode alterar as necessidades de insulina, 

assim como pelas questões psicossociais, pois pais de adolescentes diabéticos são mais 

relutantes no processo de propiciar autonomia ao filho tendo uma hipervigilância como 

mecanismo de proteção, além disso os adolescentes podem enfrentar preconceitos, devido sua 

condição crônica, por parte de colegas, o que pode comprometer sua autoestima, e 

consequente controle glicêmico.  

 

3.2 Modelo transteórico e sua aplicabilidade na enfermagem  

 

Atualmente, existem inúmeras teorias e modelos que foram desenvolvidos com o 

objetivo de melhorar a compreensão sobre os fatores que influenciam a mudança de 

comportamento. Com isso pode-se observar na literatura que diversas são as teorias utilizadas, 

não havendo prevalência de nenhuma em pesquisas na promoção da saúde. 

Este estudo optou por utilizar o modelo de estágios de mudança de 

comportamento ou Transteórico por ele possuir elementos de diversos modelos e teorias, 

formando um modelo complexo para a compreensão da mudança de comportamento, além de 

já ter sido utilizado por diversas áreas de estudo. O Modelo Transteórico é considerado um 

instrumento promissor de auxílio à compreensão da mudança comportamental relacionada à 

saúde (ZACCARELLI, 2005; TORAL et al, 2007). 

Segundo Velásquez et al (2001), o modelo dispõe de uma estrutura que permite 

compreender, medir e intervir na mudança de comportamento. O modelo é diferenciado de 

outras teorias, pois foi direcionado para a compreensão do processo de mudança de 
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comportamento e a busca de hábitos saudáveis (PROCHASKA; DICLEMENTE, 

NORCROSS, 1992). 

O MTT foi desenvolvido em 1979 por James O. Prochaska e Carlos C. Di 

Clemente, tendo os tabagistas como público-alvo. A proposta do modelo surgiu quando os 

pesquisadores começaram a observar que vários fumantes conseguiam abandonar a 

dependência sem o auxílio de psicoterapia, enquanto que outros já necessitavam desse 

tratamento. Logo, a hipótese criada pelo modelo era a de que existiam princípios básicos que 

explicariam a estrutura da mudança de comportamento que ocorria ou não na presença da 

psicoterapia (PROCHASKA et al, 1992). 

O artigo original sobre o MTT é intitulado “Transtheoretical Therapy: Toward a 

more Integrative Model of Change” (PROCHASCKA; DICLEMENTE, 1982), nele os 

autores fizeram a análise de 18 sistemas de psicoterapia que tinham como objetivo demonstrar 

como as mudanças de comportamento ocorrem, o que, resultou na identificação de 5 

processos de mudança e 4 estágios (contemplação, determinação, ação e manutenção).  

Assim, a mudança de comportamento é entendida como um processo no qual os 

indivíduos passam por diferentes estágios de prontidão ou motivação para a mudança de 

comportamento. Com isso, o MTT se baseia em três diferentes dimensões: Processos; estágios 

e níveis de mudanças (PROCHASKA; NORCROSS, 2010).  

As três dimensões estão inter-relacionadas, os estágios de mudança permitem o 

entendimento de quando uma mudança de comportamento aconteceu, representando a 

dimensão temporal. Já os processos de mudanças permitem entender como ocorreu a mudança 

e quais os mecanismos que a possibilitaram, de acordo com o nível de problema identificado, 

sendo este definido como o que deve-se mudar. Em resumo, o modelo identifica as noções 

elementares de como (processos), quando (estágios) e o que mudar (níveis) (PROCHASKA; 

NORCROSS, 2010). Dois outros conceitos estão ainda relacionados aos constructos 

principais, a auto-eficácia, que envolve a confiança do indivíduo na execução de uma tarefa e 

as tentações para não fazê-la, e a balança decisória, que significa a consideração dos prós e 

contras de uma mudança (RAYMOND, LUSK, 2006; KAVOOKJIAN et al, 2005).  

Processos de mudança compõe a primeira dimensão do MTT, processos esses 

definidos como atividades realizadas implícita ou explicitamente pelos indivíduos para 

modificar uma comportamento, um pensamento ou um relacionamento relacionado a 

problemas particulares ou padrões de vida (PROCHASKA; NORCROSS, 2010). 
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O modelo engloba dez processos de mudança, que por sua vez são divididos em 

duas categorias: cognitivos e comportamentais, cada uma sendo mais presente em 

determinados estágios de mudanças (PROCHASKA; DICLEMENTE, NORCROSS, 1992). 

Os processos cognitivos estão mais relacionados aos pensamentos e sentimentos 

de cada pessoa acerca do comportamento e, geralmente, apresentam um papel mais 

importante nos primeiros estágios de mudança, tais como a pré-contemplação e contemplação 

(PROCHASKA; DICLEMENTE, NORCROSS, 1992). Sendo eles: 

A conscientização que está relacionada a maior consciência sobre as causas, 

formas e consequências da modificação de um comportamento, e as estratégias que pode ser 

utilizadas para aumentar esse processo incluem: confrontações, interpretações, biblioterapia e 

materiais informativos (PROCHASKA; REDDING; EVERS, 2008). 

A cartase ou alívio dramático diz respeito ao aumento da experiência emocional, 

seguido da percepção de alívio antecipado de que tomou uma atitude correta (PROCHASKA; 

REDDING; EVERS, 2008).  

A autorreavaliação está focada em como o indivíduo sente e pensa sobre si a 

respeito do seu comportamento considerado um problema (PROCHASKA; DICLEMENTE, 

NORCROSS, 1992). 

A liberação social é quando existe o aumento das possibilidades e alternativas 

sociais para o indivíduo e, políticas e procedimentos podem aumentar as oportunidades para a 

promoção da saúde, permitindo assim uma maior chance de mudança de comportamento, 

como exemplo, as áreas proibidas para fumo ou a facilitação do acesso a preservativos 

(PROCHASKA; REDDING; EVERS, 2008).  

O último processo cognitivo é a reavaliação ambiental, que pode ser entendido 

como o processo que avalia as consequências do problema sobre o ambiente social e físico, 

assim como os custos financeiro e emocional da perda do mesmo para a sociedade e família 

(PROCHASKA; REDDING; EVERS, 2008).   

Já com relação aos processos comportamentais são eles que fornecem as 

ferramentas necessárias para que o indivíduo possa fazer à ação, estando mais presentes nos 

estágios de preparação, ação e manutenção (PROCHASKA, 1994).  

O primeiro é a recompensa ou gerenciamento de reforço que está relacionado a 

autorecompensação ou a recompensação de outras pessoas frente aos esforços que estão sendo 

realizados para a mudança de comportamento, podendo ser explícitos ou implícitos 

(PROCHASKA; DICLEMENTE, NORCROSS, 1992). 
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Já o contracondicionamento implica no aprendizado de um novo comportamento 

saudável em substituição a um comportamento prévio não saudável (PROCHASKA; 

REDDING; EVERS, 2008). Enquanto que o controle de estímulos está relacionado ao 

processo de evitar ou reorganizar o ambiente provedor de um comportamento não saudável 

(PROCHASKA; DICLEMENTE, NORCROSS, 1992). 

As relações de ajuda diz respeito da necessidade do indivíduo manter relações 

abertas e verdadeiras com pessoas que o estimulem e reconheçam seu esforço de mudança de 

comportamento, tais como grupos de apoio (PROCHASKA; DICLEMENTE, NORCROSS, 

1992). 

Por último tem-se a autoliberação, na qual o indivíduo escolhe e se compromete 

com uma ação a ser realizada ou acredita que possui capacidade para mudar (PROCHASKA; 

DICLEMENTE, NORCROSS, 1992). 

 

3.3 Estágios de mudança 

 

 Foram definidos por meio de estudo realizado por Prochaska e DiClemente 

(1982) com tabagistas que estavam tentando deixar a dependência. São considerados a 

principal dimensão do modelo.  

Os estágios de mudança é a dimensão temporal do MTT, o que permite que se 

entenda quando a mudança comportamental aconteceu (PROCHASKA; DICLEMENTE, 

1982; PROCHASKA, 2008). Identificar o estágio de mudança do paciente antes de iniciar o 

tratamento é um importante preditor do seu prognóstico (PROCHASKA; NORCROSS, 

2010). 

O primeiro estágio é chamado de pré-contemplação, no qual os indivíduos 

acreditam que não há necessidade de mudanças de comportamento, pois entendem que os 

fatores negativos superam os possíveis benefícios advindos com a mudança (PROCHASKA; 

REDDING; EVERS, 2008).  

Embora o indivíduo não tenha consciência do seu problema, as pessoas a sua volta 

estão cientes da necessidade de mudança de comportamento, com isso podem exercer pressão 

para que a mudança de fato ocorra, pressão essa que pode surtir efeito por algum tempo e o 

indivíduo até esboçar atitudes que demonstrem mudança, no entanto quando a pressão é retira, 

pelo fato do indivíduo não enxergar o seu problema, ele logo volta a ter os hábitos anteriores e 

a mudança de comportamento de fato não acontece  (PROCHASKA; NORCROSS, 2010). 
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Muitas vezes o que leva os indivíduos a entrarem ou permanecerem nesse estágio 

é o excesso de tentativas anteriores sem sucesso de mudança de comportamento ou, ainda, a 

falta de informações aprofundadas sobre as consequências da permanência no comportamento 

problema (PROCHASKA; REDDING; EVERS, 2008). Para que o indivíduo avance para o 

próximo estágio é necessário que o mesmo reconheça e tome consciência da necessidade de 

mudança de um comportamento que está causando ou pode a vir causar consequências 

negativas (PROCHASKA; NORCROSS, 2010). 

Já no segundo estágio de mudança, a contemplação, o indivíduo já possui uma 

consciência sobre o seu problema, porém ainda não há nenhuma ação tomada para que de fato 

a modificação no comportamento venha a acontecer. Nesse estágios os pontos positivos e 

negativos da mudança já são de conhecimento do indivíduo, o que pode resultar em um 

ambivalência de sentimentos mantendo-o por um longo tempo nesse estágio c 

O terceiro estágio de mudança de comportamento é a preparação, caracterizado 

quando o indivíduo já começa a pensar na mudança em um futuro próximo (PROCHASKA; 

REDDING; EVERS, 2008), por exemplo, iniciar a prática de atividade física nos próximos 30 

dias. Nesse estágio, um plano de ação já pode ter sido desenvolvido e, até mesmo algumas 

mudanças podem já existir (PROCHASKA; REDDING; EVERS, 2008; PROCHASKA; 

NORCROSS, 2010).  

O estabelecimento de metas e prioridades é fundamental para os indivíduos nesse 

estágio, assim como a dedicação ao plano de ação. Geralmente, eles podem já estarem 

envolvidos por processos de mudanças que aumentem a autorregulação, o que pode culminar 

no início da mudança de comportamento efetiva (PROCHASKA; NORCROSS, 2010). 

E é no quarto estágio de mudança (ação) que a modificação do comportamento, 

de experiências ou mesmo do ambiente é conseguida, com o objetivo de superação de um 

problema. Modificações essas que tendem a serem mais visíveis e com isso um maior 

reconhecimento externo pode surgir. Entretanto, grandes esforços são necessários para que 

ocorra a manutenção dessas mudanças (PROCHASKA; DICLEMENTE, 1982). É nesse 

estágio que o apoio de familiares e amigos é de fundamental importância. 

O estágio de ação exigirá do indivíduo habilidades para usar os processos de 

mudança comportamentais, tais como o contracondicionamento e o controle de estímulos para 

modificar os padrões habituais por novos padrões saudáveis. O indivíduo já tem consciência 

da existência de armadilhas que podem prejudicar o processo de ação, sejam elas cognitivas, 

comportamentais, emocionais ou ambientais. Com isso, o indivíduo deve adquirir estratégias 
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eficazes para evitar ou minimizar possíveis recaídas (PROCHASKA; REDDING; EVERS, 

2008; PROCHASKA; NORCROSS, 2010). 

O penúltimo estágio é a manutenção, no qual ocorre a persistência do indivíduo 

nos comportamentos que foram modificados, além de um maior esforço para que não ocorram 

recaídas. Esse estágio se estender de seis meses a um período indeterminado depois da ação 

inicial (PROCHASKA, 2008; PROCHASKA; NORCROSS, 2010). 

O último estágio pode ser subdividido em dois: o término, caracterizado quando 

o indivíduo não sente mais nenhum interesse em voltar à prática de comportamentos 

anteriores, para ele é como se nunca estivesse estado em uma situação diferente da atual. 

Embora esse seja o estágio ideal para que se alcance a recuperação total do problema, muitos 

indivíduos terão maiores limitações, o que o fará permanecer no estágio de manutenção por 

toda a vida (PROCHASKA, 2008). 

A segunda subdivisão do último estágio é a recaída que acontece quando a 

mudança de comportamento não é exitosa, levando o indivíduo a estágios anteriores do 

modelo (PROCHASKA; REDDING; EVERS, 2008).  

No entanto sabe-se que o retrocesso a fases anteriores não é circular, tendo como 

padrão mais real o espiral que sugere que os indivíduos redicivantes não giram em círculos, 

ou seja não há a regressão de todo o caminha percorrido, ao invés disso podem aprender com 

seus erros e os modificarem nas próximas tentativas de mudança de comportamento 

(PROCHASKA; REDDING; EVERS, 2008; PROCHASKA; NORCROSS, 2010). 
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4 METODOLOGIA 

 

 4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal, observacional de abordagem 

quantitativa. Os estudos transversais são utilizados para determinar um evento em um único 

ponto temporal específico ou em vários pontos de um período curto (POLIT; BECK, 2011). 

A pesquisa quantitativa aborda a quantificação do tratamento e da coleta de dados, 

o que será realizado por meio de análise estatística. Dessa forma, percebe-se que este tipo de 

estudo tem o intuito de garantir maior precisão dos resultados, desvencilhando-se de eventual 

caráter subjetivo (RICHARDSON, 2011; POLIT; BECK, 2011). 

Além disso, o estudo terá como referencial teórico o Modelo Transteórico, 

desenvolvido em 1979 por James O. Prochaska e Carlos C. Di Clemente (PROCHASKA et 

al, 1992) exposto anteriormente no capitulo de Referencial Teórico. 

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado no ambulatório de pediatria de um hospital universitário, 

referência do município de Fortaleza, Ceará. O município é situado na região Nordeste do 

Brasil. A população estimada no ano de 2016 foi de 2.609.716 de habitantes (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016), sendo seu Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,732, o que situa o município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui 

para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,814, seguida de Renda, com 

índice de 0,716, e de Educação, com índice de 0,672 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). 

Com relação ao local de estudo, o ambulatório de pediatria pertence ao Hospital 

Universitário Walter Cantídio vinculado à Universidade Federal do Ceará. E dispõe de 

atendimentos nas seguintes especialidades médicas: endocrinologia, neurologia, infectologia, 

gastroenterologia e pneumologia, além de consultas com nutricionistas, psicólogos e 

enfermeiros, atendendo crianças e adolescentes de 0 até os 17 anos, tendo, em média, 300 

consultas por semana, assim os pacientes que compõe este ambulatório, são crianças e 
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adolescentes advindos de diversos bairros da capital, bem como de inúmeros municípios do 

estado do Ceará. 

O ambulatório funciona de segunda a sexta das 7 da manhã às 17 horas. Os 

atendimentos por especialidades são divididos da seguinte forma: endocrinologia pediátrica, 

atendimentos acontecem às segundas e quintas-feiras nos turnos matutino e vespertino; 

pneumologia, consultas agendadas para às segundas, terças e sextas-feiras no período da 

tarde; gastroenterologia pediátrica, atende nos dias de segundas, terças e quartas-feiras sempre 

no período vespertino; neurologia conta com consultas às terças, quintas e sextas-feiras; por 

fim, a nefrologia pediátrica  tem seus atendimentos agendados para às quartas-feiras pela 

tarde.  

Além dessas especialidades, o ambulatório ainda conta com consultas de pediatria 

no geral às quartas e quintas à tarde, consultas com a nutrição às segundas (tarde) e terças-

feiras (manhã). O atendimento com psicólogos, desde consultas individuais a atividades em 

grupo, acontece às quartas e quintas-feiras pela manhã. O adolescente também dispõe de 

atendimentos específicos para sua idade com herbiatras nos dias de quinta e sexta-feira, 

sempre pela manhã. Já as consultas de enfermagem são realizadas de segunda à sexta-feira 

por duas enfermeiras. O ambulatório também disponibiliza o serviço de imunização todos os 

dias da semana. 

Como o foco do estudo são indivíduos com DM1, a especialidade de interesse é a 

endocrinologia pediatria, sendo que a demanda das consultas ocorre por meio de 

encaminhamentos de outros serviços de saúde, unidade de atenção primária, ou após 

internação clínica no referido hospital, com isso o adolescente permanece em 

acompanhamento pelos profissionais até a completa resolução de seu problema ou, em casos 

de doenças crônicas, até atingir a idade limite de atendimento do ambulatório. 

Além das consultas médicas com os endocrinopediatras, o serviço disponibiliza 

consultas de enfermagem, atendimento psicopedagógico e grupos de educação em 

saúde/diabetes. As crianças e adolescentes diagnosticados com o DM1 têm a oportunidade de 

participarem de grupos de educação em diabetes composto por uma equipe multiprofissional 

que conta com enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos. Ademais, podem 

contar com consultas individuais sempre que se diagnostica essa necessidade durante as 

atividades do grupo. 

A realização dos grupos acontece por meio da atuação, desde de 2013, da 

residência multiprofissional em diabetes, especialização que tem como objetivo formar 
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profissionais capacitados no atendimento do indivíduo diabético em qualquer faixa etária e 

nível de atenção. 

 

4.3 População do estudo e definição da amostra 

 

O total de participantes da pesquisa foram 112 adolescentes de 10 a 19 anos, 

definido segundo os critérios OMS, com diagnóstico de DM1, atendidas no ambulatório de 

pediatria. Porém foram excluídos os 15 primeiros adolescentes que participaram do estudo 

piloto, pois observou-se que seriam necessárias pequenas alterações no questionário, portanto 

a amostra final que participou do estudo foram 97 adolescentes. 

A entrada no serviço acontece por meio de três formas: após encaminhamento 

médico de outros serviços de saúde, principalmente as unidades de atenção primária (UAPS) 

da capital, bem como dos diversos municípios do Ceará; Hospitais terciários infantis que não 

dispõem do serviço ambulatorial de endocrinologia pediátrica também fazem 

encaminhamentos, após o diagnóstico de DM1, para o referido ambulatório e, por fim, os 

pacientes que foram internados no hospital vinculado ao ambulatório e dão continuidade ao 

tratamento até atingir a maioridade.  

A definição da faixa etária do estudo se deu pelo fato de que crianças menores de 

10 anos tendem a ter dificuldades de reportar informações confiáveis sobre seus 

comportamentos de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde (1995). 

Os critérios de inclusão foram: adolescentes com diagnóstico de Diabetes Tipo 1 

entre 10 e 19 anos de ambos os sexos; que façam acompanhamento no referido ambulatório 

há pelo menos um mês; que saibam ler e escrever, habilidades necessárias para o 

preenchimento do questionário proposto. E os critérios de exclusão foram: adolescentes que 

possuam outras patologias crônicas além do DM1; e alguma deficiência cognitiva aparente 

que impossibilite a aplicação do questionário. 

Para a seleção da amostra foi utilizado o cálculo para amostras finitas, empregadas 

em estudos transversais, localizada abaixo. Onde: n é a amostra obtida; Zα é o nível de 

confiança; P é prevalência do desfecho; Q é o complemento da prevalência; N é o número 

total de adolescentes com DM1; e representa o erro amostral.  

 

n  = Zα x P x Q x N 

___________________ 

e2.(N-1)+ Za2.p.q 
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Como parâmetros para o cálculo da amostra foi utilizado coeficiente de confiança 

de 95%; proporção de desfecho de 50%; erro amostral de 5%; 

Além disso, os adolescentes foram convidados durante os atendimentos no 

ambulatório para participarem voluntariamente do estudo, como forma de motivação foram 

entregues cadernetas de saúde do adolescente e materiais educativos próprios para a faixa 

etária com intuito de tornar atrativa a participação no estudo.  

O tipo de amostragem foi a não probabilística e por conveniência, na qual todos 

os adolescentes que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão puderam compor a amostra 

do estudo conforme acessaram o serviço. 

 

4.4 Procedimentos para Coleta de dados 

 

Antes do início da coleta de dados, foi realizado uma aproximação com o serviço, 

por meio de visitas e apresentação dos objetivos da pesquisa para os funcionários do 

ambulatório. A pesquisadora atuou na rotina do serviço a fim de se aproximar dos 

profissionais de saúde, crianças, adolescentes e seus pais, participando também nos grupos de 

educação em diabetes promovidos por uma equipe multiprofissional todas as quintas-feiras 

pela manhã, antes dos atendimentos médicos. 

Além disso, foi realizado uma capacitação com os acadêmicos de enfermagem 

que fizeram parte da equipe de coleta, por meio da utilização de um procedimento operacional 

padrão (Apêndice A) com o intuito de diminuir os possíveis vieses por parte do entrevistador. 

No total participaram da coleta 5 acadêmicos de enfermagem treinados que faziam parte do 

projeto de pesquisa e extensão intitulado Puericultura: atenção à saúde da criança e do 

adolescente na rede de atenção à saúde, pertencente ao departamento de enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

4.4.1 Mensuração das variáveis de interesse 

 

Para aplicação do questionário, fez-se a adaptação de outros dois instrumentos: 

versão traduzida, adaptada e validada para português intitulada Summary of Diabetes Self-

Care Activities de Glasgow, Toobert e Hampson (2000), por Bastos e Lopes (2004) e a versão 

traduzida por tradutores (português e inglês) referente apenas ao domínio suporte social do 

questionário Diabetes Care Profile desenvolvido pela Universidade de Michigan em 1998. 

Cabe destacar que os instrumentos têm como foco indivíduos com Diabetes Tipo 2. Por isso, 
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foi necessário submeter o instrumento ao processo de validação por juízes na área de diabetes 

e educação em saúde, além da realização de um estudo piloto com o público-alvo dessa 

pesquisa.  

 

4.4.1.1 Variáveis de controle: sociodemográficas e de saúde.  

 

A primeira parte do questionário (Apêndice D) foi construído baseado nos 

aspectos sociodemográficos dos adolescentes, seguido das questões referente à doença 

comumente realizados em outros estudos. Variáveis explanatórias como idade, sexo, tempo de 

diagnóstico do Diabetes, renda familiar, escolaridade e local de procedência foram inseridas 

com o objetivo de geral um perfil da população em estudo.  

Já algumas variáveis explanatórias relacionadas ao DM1 são: episódios de 

internações e participação em programas/grupos de educação em diabetes. Isso foi avaliado 

com base em um estudo realizado no Canadá que encontrou menores taxas de internações e 

visitas as emergências em crianças e adolescentes com DM1 cuidados em rede, ou seja, que 

além das consultas médicas também realizam atendimentos por outros profissionais da saúde 

(CAMPBEL, et al 2012). 

 Ademais, variáveis como o tempo de acompanhamento no ambulatório, o valor 

da hemoglobina glicada (H1Ac) que foram coletadas do prontuário do participante, e os meios 

de comunicação utilizados para obter informações sobre a doença e seus cuidados podem 

possuir uma relação com o controle glicêmico da criança e manejo mais adequado do DM1. 

 

4.4.1.2 Variáveis ligadas ao autocuidado frente ao Diabetes   

 

O segundo tópico do questionário (Anexo 1) foi acerca do autocuidado frente a 

doença (dieta, atividade física, monitorização glicêmica e insulinoterapia), questões adaptadas 

do questionário de autocuidado com o Diabetes, já citado anteriormente, intitulado Summary 

of Diabetes Self-Care Activities Questionnaire − SDSCA. 

O questionário original conta com sete domínios, alimentação geral, alimentação 

específica, atividade física, monitorização da glicemia, cuidado com os pés, medicação e 

tabagismo, dos quais as temáticas cuidado com os pés e tabagismo não serão utilizados neste 

estudo. Já o tópico relacionado à medicação foi adaptado ao contexto do pacientes com DM1. 

Para a análise da aderência aos itens do questionário, os mesmos foram parametrizados em 

dias por semana, de 0 a 7, sendo zero a situação menos desejável e sete a mais favorável. Nos 



38 
 

itens do tópico alimentação específica que questionam sobre o consumo de alimentos ricos em 

gordura e doces, os valores foram invertidos (se 7 = 0, 6 = 1, 5 = 2, 4 = 3, 3 = 4, 2 = 5, 1 = 6, 

0 = 7). 

 

4.4.1.3 Variáveis ligadas ao suporte social   

 

Considera-se o suporte social como determinante importante na manutenção e 

adesão do cuidado em diabetes. Neste item as questões são baseadas no instrumento traduzido 

Diabetes Care Profile desenvolvido pela Departamento de Diabetes da Universidade de 

Michigan, que originalmente conta com inúmeras seções, mas para este estudo serão 

utilizadas apenas os itens referentes ao suporte social, já utilizadas em outro estudo que teve 

como objetivo investigar os fatores-chave que promovem a mudança de comportamento em 

sujeitos diabéticos utilizando o MTT (LIN; WANG, 2015). 

As questões incluiu três dimensões e 11 itens, sendo elas, se o paciente sente 

apoio de sua família ou amigos, apoio emocional (três itens); se sua família ou seus amigos 

expressam ou não comportamento crítico ou negativo ou nenhuma ajuda (três itens); e por 

fim, se sua família ou amigos dão assistência e apoio (cinco itens). Cada item é pontuado 

numa escala de Likert de cinco pontos (de 1 = fortemente discordo de 5 = fortemente de 

acordo) (ANEXO 2). 

A inserção dessas questões se deu a partir da revisão sistemática de 124 estudos 

produzida por Cassarino-Perez; Alves; Dell’aglio (2014) entre adolescentes diabéticos tipo 1, 

concluindo que o suporte social é considerado um fator de proteção e contribui, 

principalmente, no controle metabólico, manejo da doença e na adesão ao tratamento. 

Considerando que o instrumento em questão está originalmente na língua inglesa, 

fez-se necessário a tradução e adaptação transcultural para o contexto brasileiro. Autores 

como Giusti e Befi-Lopes (2008) destacam que os instrumentos que possuem uma linguagem 

acessível, mesmo em língua inglesa, como é o caso das questões relacionadas ao suporte 

social do Diabetes Care Profile, permitem que o processo de tradução de um instrumento 

possa ser realizado por especialistas, sendo executado somente por um profissional proficiente 

nos dois idiomas (original e alvo) e familiar com o conteúdo do instrumento, o que resulta em 

uma tradução de maior qualidade.   

Ao levar em conta os pressupostos dos autores citados, neste estudo, foi realizado 

uma tradução inicial, feita por um enfermeiro e professor de inglês, tendo-se esclarecido para 

este o objetivo da tradução.  
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Após a realização da tradução inicial pelo enfermeiro, as questões sobre o suporte 

social foram submetidas ainda ao processo de backtranslation (tradução do idioma-alvo para 

o idioma-original) por outro tradutor nativo dos Estados Unidos e que atua no Brasil como 

tradutor, este não sendo informado sobre o motivo da tradução.  

Todo este processo foi realizado com o objetivo de evitar possíveis vieses nas 

respostas às questões que poderiam ser geradas por erros de tradução.  

 

4.4.1.4 Aplicação dos estágios de mudança de comportamentos relacionados ao 

autocuidado em diabetes. 

 

Considerando que o estudo utiliza como referencial teórico o MTT, optou-se por 

adaptar os níveis de respostas do instrumento referente ao autocuidado, assim os cinco 

estágios de mudança de comportamento foram avaliados segundo os pressupostos do modelo. 

As questões e seus níveis de respostas foram construídas nesse estudo a partir do instrumento 

de Byrd-Bredbenner e Finckenor (2000) intitulado “Putting the transtheoretical model into 

practice with type 2” que foi adaptado para o contexto em questão. 

Em vista do exposto, cada questão referente aos estágios de mudança de 

comportamento contou com cinco opções de respostas, cada qual representando um estágio de 

mudança, como exposto no exemplo a seguir:  

    Ex. 1: “Em quantos, dos últimos SETE DIAS, realizou atividade física durante 

pelo menos 60 minutos (minutos totais de atividade contínua, inclusive brincar, correr ou 

ajudar em casa)?” 

 Considerando que ser fisicamente ativo é fazer essas atividades físicas todos os 

dias, responda: 

A. Sim, EU SOU ATIVO há 6 meses ou mais. 

B. Sim, EU SOU ATIVO há menos de 6 meses. 

C. EU NÃO SOU ATIVO, mas pretendo ser ativo nos próximos 30 dias. 

D.   EU NÃO SOU ATIVO, mas pretendo ser ativo nos próximos 6 dias. 

E. EU NÃO SOU ATIVO e NÃO pretendo ser ativo nos próximos 6 dias. 

 

Vale ressaltar que um mesmo indivíduo pode encontrar-se em diferentes estágios 

do MTT a depender da comportamento de saúde considerado, por exemplo, um mesmo 

indivíduo pode está em fase de pré-contemplação para atividade física e fase de manutenção 

para a monitorização glicêmica.  
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4.4.1.5 Validação do instrumento com juízes para aplicação no contexto do estudo  

 

Como mencionado anteriormente, o questionário final é resultado de uma 

adaptação de instrumentos já construídos e validados para outras populações, assim, o 

instrumento teve seu conteúdo validado por juízes quanto a clareza de linguagem, pertinência 

prática e relevância teórica para os adolescentes do estudo. 

A avaliação de conteúdo é uma etapa crucial no desenvolvimento de novas 

medidas porque representa o início de mecanismos para associar conceitos abstratos com 

indicadores observáveis e mensuráveis (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

A validação de conteúdo, para alguns autores, consiste em julgar em que 

proporção os itens selecionados para medir uma construção teórica representam bem todas as 

facetas importantes do conceito a ser medido.  Para outros, a validação tem por objetivo 

avaliar o grau em que cada elemento de um instrumento é relevante e representativo de um 

específico constructo com um propósito particular de avaliação, no qual os elementos de um 

instrumento são todos os aspectos do processo de medida que podem afetar a coleta de dados. 

No caso de um questionário, consideram-se como elementos as instruções, o formato das 

respostas e os itens de forma individual. (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Para realizar o processo de validação de um instrumento é necessário o 

recrutamento de juízes e, este estudo utilizou os critérios propostos por Jasper (1994) para a 

seleção dos juízes, (QUADRO 1). Para esta pesquisa foi considerado como um expert na área 

temática, os juízes que atenderem a, pelo menos, dois critérios propostos pelo autor.  

 

Tabela 1 - Conjunto de requisitos para definição de juízes de conteúdo proposto por Jasper 

(1994) e adaptados para o contexto de estudo 

Requisito Características 

Possuir habilidade/conhecimento 

adquirido(s) pela experiência 

- Ter experiência profissional assistencial junto com 

adolescentes   há pelo menos 1 anos. 

- Desenvolver ações assistenciais de promoção da saúde 

e /ou educação em saúde com adolescentes há pelo 

menos 1 anos. 

 

Possuir habilidade/conhecimento 

especializado(s) que tornam o 

profissional uma autoridade no 

assunto. 

- Ter sido palestrante convidado em evento cientifico da 

área de interesse. 

- ser mestre ou doutor com produção científica na área 

de Diabetes ou educação em saúde. 

Possuir habilidade especial em 

determinado tipo de estudo. 

- Ter autoria de artigo(s) cientifico(s) com temáticas 

relativas à área de interesse*. 
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*Área de interesse: Diabetes Mellitus; Educação em saúde/diabetes; Teorias de Mudança de 

comportamento. 

No que se refere ao número adequado de juízes, a literatura é bastante 

controversa, Lynn (1986) recomenda um mínimo de cinco e um máximo de dez pessoas 

participando do processo de validação. Por outro lado, Pasquali (1997) propõe que esse 

número pode variar entre seis e 20 sujeitos, enquanto para Fehring (1986) o número 

recomendado varia de 25 a 50 especialistas. Além disso, vale ressaltar que a escolha por um 

número ímpar de juízes pode minimizar o risco de empate nas opiniões (VIANNA, 1982).  

Neste estudo, foram convidados 15 juízes, entretanto somente 11 aceitaram participar da 

pesquisa e apenas 9 devolveram o material analisado no período estipulado. 

Para a seleção da amostra de juízes foi realizada a amostragem do tipo bola de 

neve, estratégia utilizada para localizar amostras difíceis ou impossíveis de serem encontradas 

de outras maneiras, como nesse caso, em que se exigem características muito específicas dos 

juízes (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). Diante disso, ao ser identificar um sujeito que 

atenda aos critérios de elegibilidade estabelecidos, pede-se ao mesmo que indique outros 

possíveis participantes tratando-se, portanto, de uma amostragem por conveniência (POLIT; 

BECK, 2011). 

Aos juízes que preencheram os critérios de elegibilidade, respeitando aos 

requisitos mínimos propostos por Jasper (1994) foi enviada uma Carta-Convite (Apêndice E), 

via e-mail, explicitando os objetivos da pesquisa e convidando-os a participarem da mesma. 

Após aceitação, foram disponibilizadas duas vias do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), para que confirmem formalmente a participação no 

presente estudo, além do instrumento de validação. Foi disponibilizado aos juízes um período 

de 15 dias para responder à avaliação do questionário. Para os participantes que não 

atenderam a esse período, foi realizado novo contato e prorrogado o prazo por mais 10 dias, 

sendo excluídos da pesquisa os que não enviaram o material até o segundo prazo estipulado.  

O instrumento de validação do questionário foi do tipo escala de Likert, A escala 

de verificação de Likert consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de 

afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de 

Possuir aprovação em um teste 

específico para identificar juízes. 

- ser especialista em diabetes e/ou membro da 

Sociedade Brasileira de Diabetes e/ou da sociedade 

brasileira de endocrinologia. 

Possuir classificação alta 

atribuída por uma autoridade. 

- Possuir trabalho(s) premiado(s) em evento(s) 

cientifico(s) referente(s) à área de interesse*. 

- Ter recebido de instituição científica conhecida, 

homenagem/menção honrosa de reconhecimento como 

autoridade na área de interesse*. 
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concordância. (JÚNIOR; COSTA, 2014). No processo de validação, o instrumento foi 

avaliado segundo três critérios: clareza da linguagem, pertinência prática e relevância teórica. 

Além disso, o instrumento apresentou uma coluna destinada às sugestões dos juízes.  

Com o intuito de evitar equívocos no preenchimento do instrumento de validação, 

os juízes receberam instruções quanto aos critérios que precisavam ser analisados sendo eles:  

1. Clareza da linguagem: avaliar se a linguagem utilizada nos itens é 

compreensível e adequada conforme as características da população do estudo. 

2. Pertinência prática: avaliar se os textos propostos são pertinentes para a 

população do estudo. 

3.  Relevância teórica: avaliar se o conteúdo do texto é relevante baseado na 

teoria. 

As respostas serão avaliadas segundo grau de concordância aos critérios, de forma 

que 1 representa “pouquíssima”, 2 representa “pouca”, 3 representa “média”, 4 representa 

“muita” e 5 representa “muitíssima”. 

Após recebimento dos instrumentos preenchidos pelos juízes foi calculado o 

Índice de Validade de Conteúdo (IVC) preconizado por Waltz e Bausell (1981) e Polit e Beck 

(2011). O IVC foi calculado por três equações matemáticas: O S-CVI/Ave (média dos índices 

de validação de conteúdo para todos os índices da escala), S-CVI/UA (proporção de itens de 

escala que atinge escores 3 realmente relevante e 4 muito relevante, por todos os juízes) e o I-

CVI (validade de conteúdo dos itens individuais) (POLIT; BECK, 2011). 

Ressalta-se que um índice de concordância entre os juízes maior que 0,80 é o 

desejável e que o IVC igual a 1 (numa variação entre -1 e +1) indica concordância plena entre 

os juízes e serve de critério de decisão de pertinência e/ou aceitação do item avaliado. No 

entanto, a concordância plena não quer dizer que todos os juízes responderam da mesma 

forma, mas significa uma relativa harmonia na escolha dos escores entre os especialistas 

(NORWOOD, 2000). 

 

4.5 Análise dos dados 

 

Após a coleta de dados, estes foram compilados no Microsoft Office Excel e 

analisados Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0 para Windows e 

apresentados em tabelas, sintetizando os principais pontos a serem discutidos, conforme a 

literatura perminente. Foi utilizada a estatística descritiva, através de frequência absoluta, 
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relativa, média e desvios-padrão.  Para todos os testes, qui quadrado, verossimilhança, 

Kruskal Wallis e correlação de Spearman, foram utilizados o intervalo de confiança de 95% 

(IC95%) e o nível de significância de 5%. Os resultados serão apresentados em quadros, 

gráficos e tabelas e discutidos conforme literatura pertinente ao tema. 

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado sob parecer nº 

2.266.77, obedecendo aos princípios éticos na realização da pesquisa, conforme a Resolução 

510/2016, instituída pelo Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016). 

Após explanação sobre a natureza e objetivos do estudo aos sujeitos, a 

concordância dos mesmos em participar da pesquisa se deu por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) e Termo de Assentimento (Apêndice C), 

que foi preenchido pelos responsáveis legais dos adolescentes e sujeitos da pesquisa, 

respectivamente, a fim de assegurar seus direitos e, a qual regulamenta as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa, envolvendo seres humanos. Este estudo respeitou os preceitos 

da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre 

outros. Assegurou os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à 

comunidade científica e ao Estado (BRASIL, 2016). 

 Foram garantidos o sigilo e o anonimato das identidades dos sujeitos da pesquisa, 

que foram especificados em números, assim como sua liberdade para desistir de participar do 

estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo para os mesmos. Tanto o TCLE quanto o 

Termo de Assentimento foram impressos em duas vias, uma do participante e a outra do 

pesquisador. Destaca-se que o questionário é considerado longo para o preenchimento dos 

adolescentes, no entanto, os mesmos foram realizados em local privativo, enquanto os 

adolescentes aguardam atendimento.  

  Os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho serão 

utilizados apenas para se atingir os objetivos previstos nesta pesquisa e, ao final do estudo, 

serão arquivados pelo pesquisador por um período de cinco anos. Findado este período, os 

materiais e dados serão segura e devidamente descartados. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos através de apresentação em 

encontros científicos ou publicação em periódicos científicos, quer sejam favoráveis ou não, 

respeitando-se sempre a privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da pesquisa. Além 
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disto, o encerramento do estudo será devidamente comunicado à instituição no qual foi 

realizado por meio de relatório contendo todos os resultados obtidos.  

Quanto aos riscos considera-se que nenhuma pesquisa envolvendo seres humanos 

seja isenta deles. No entanto, não se identifica, nesta pesquisa, risco superior aos benefícios 

propostos. O que se prevê como risco é, possivelmente, um momento de maior dúvida e 

constrangimento durante o preenchimento do instrumento de coleta de dados. Caso ocorra 

esta situação, o sujeito estará livre para decidir sobre a continuidade ou não deste 

preenchimento.  

Como benefícios da pesquisa pode-se citar que seus resultados poderão contribuir 

com subsídios que possibilitem conhecimento acerca da presença e extensão dos atributos da 

APS, a partir da ótica dos cuidadores das crianças com DM1, refletindo, assim, sobre os 

aspectos que influenciam nas práticas cotidianas direcionadas a esse público. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Validação do instrumento pelos juízes 

 

Foram selecionados para essa etapa do estudo 9 juízes de conteúdo, sendo de 

diversas áreas da saúde a saber: 5 enfermeiros,1 nutricionista, 1 educador físico e 2 médicos. 

Os juízes apresentaram idade entre 26 e 28 anos. A maioria dos participantes foi do sexo 

feminino 77,8% (N=7) e apresentaram tempo de atuação profissional com variação de 3 a 32 

anos. Com relação as titulações, 44,4% juízes (N= 4) apresentaram uma especialização 

concluída e 33,3% (N= 3) são mestres.  

Na tabela 2 estão descritos os dados de caracterização dos juízes, segundo os 

critérios de Jasper (1994).  

 

Tabela 2 - Caracterização dos juízes participantes do estudo, segundo o sistema de 

classificação de juízes adotado. Fortaleza, 2018. 

Critérios de classificação dos juízes (N=9)                                         N                % 

Possuir habilidade/conhecimento adquirido(s) pela experiência                      8                 88,9% 

Possuir habilidade/conhecimento especializado(s)                                           8                 88,9%   

que tornam o profissional uma autoridade no assunto. 

Possuir habilidade especial em determinado tipo de estudo.                            9                  100% 

Possuir aprovação em um teste específico para identificar juízes.                    1                  11,1% 

Possuir classificação alta atribuída por uma autoridade.                                   3                  33,3% 

   Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

Com relação aos critérios de Jasper, todos os 9 juízes atingiram no mínimo dois 

critérios estabelecidos, conforme previsto para participação. Os juízes realizaram a validação 

do instrumento de coleta a partir de três aspectos: clareza de linguagem, pertinência prática e 

relevância teórica. Os juízes também deveriam designar, de forma escrita, sugestões a fim de 
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que os itens pudessem ser melhorados.  Após a avaliação, foi utilizado o índice de Validade 

de Conteúdo (IVC), que tem como objetivo medir a concordância dos juízes quanto à 

representatividade dos itens em relação ao conteúdo do estudo, seu cálculo se deu dividindo-

se o número de juízes que avaliaram o item como adequado/adequado necessitando de 

alterações pelo total de juízes. Para cálculo o IVC global do instrumento foi realizada a soma 

de todos os IVC calculados separadamente, dividido pelo número de itens (Polit DF, Beck 

CT. 2006). Como aceitável, considerou-se índice mínimo de 0,75 tanto para avaliação de cada 

item como para avaliação geral do instrumento. O cálculo por questões e geral encontra-se 

apresentado na tabela 3.  

 

Tabela 3 - Distribuição dos IVCs de cada questão, segundo a análise dos juízes. Fortaleza, 

2018. 

Questão Clareza de 

Linguagem  

Pertinência 

Prática            

Relevância 

Teórica 

Alimentação Geral 0,66 0,88  0,88 

Alimentação Geral/MTT 0,77 0,88 0,77 

Alimentação Geral 1 1 1 

Alimentação Específica 0,88 1 1 

Alimentação Específica 0,88 1 1 

Alimentação Específica 0,88 0,88 1 

Atividade Física 0,88 0,88 0,88 

Atividade Física/MTT 0,66 0,88 1 

Atividade Física Específica 0,88 1 0,88 

Monitorização Glicêmica 0,88 1 1 

Monitorização 

Glicêmica/MTT 

0,88 1 1 

Monitorização Glicêmica 0,88 1 1 

Insulinoterapia  1 1 1 

Insulinoterapia/MTT 0,88 1 1 

Total 0,85 0,95 0,95 

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

Com relação a pertinência prática e relevância teórica, todas as questões tiveram 

um IVC maior do que 0,75. Quanto a clareza de linguagem, apenas duas questões obtiveram 

pontuação abaixo de 0,75. Ressalta-se que nenhum dos juízes solicitou a exclusão de 

quaisquer questões, mas todas as sugestões dadas pelos juízes foram acatadas.  

Posteriormente, calculou-se o IVC global, tendo a clareza de linguagem obtido 

um valor de 0,85 e a pertinência prática e relevância teórica obtido um valor de 0,95 cada, o 

que indica um nível de concordância ente os juízes muito bom.  
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5. 2 Caracterização dos sujeitos da pesquisa  

 

Entre os 97 participantes da pesquisa 51,5% (N=50) eram do sexo feminino. A 

faixa etária prevalente foi de 13 a 15 anos com 39,2% (N=38), seguida da de adolescentes 

entre 16 a 19 anos com 35,1% (N= 34). O tempo de diagnóstico em sua maioria variou entre 1 

ano até 3 anos com 33% (N=32), seguido daqueles que descobriram a doença entre 3 até 5 

anos 26,8 % (N=26). Com relação a renda, 41,3% (40) das famílias recebe entre 1501 até 

2500 reais. Já com relação ao número de indivíduos que residem com o adolescente, este 

número foi de 4 a 5 pessoas, o que representa 61,9%(N=60). O maior intervalo de anos de 

estudos foi de 6 a 9 anos com 47,4% (N= 46). Quando questionados sobre qual seria o 

cuidador principal, a mãe com 69,1% (N= 67) foi a mais citada. Do total, 61,9% (N= 60) são 

procedentes da capital do Ceará (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Caracterização dos sujeitos da pesquisa. Fortaleza, 2018. 

Dados Sociodemográficos N % Média±DP 

Sexo 
Masculino  

Feminino 

 

47 

50 

 

48,5 

51,5 

 

- 

Idade  

10-12 

13-15 

16-19 

 

25 

38 

34 

 

25,8 

39,2 

35,1 

 

14,6±2,5 

Diagnóstico 

Até 1,0 

1,1-3 

3,1-5 

5,1-14 

 

20 

32 

26 

19 

 

20,6 

33,2 

26,8 

19,6 

 

3,6±2,6 

Renda Familiar 

<1000 

1000-1500 

1501-2500 

>2500 

 

24 

29 

40 

4 

 

24,7 

29,9 

41,3 

4,1 

 

 

1484±728,7 

Nr. pessoas que residem na casa 

2-3 

4-5 

6-7 

 

30 

60 

7 

 

30,9 

61,9 

7,2 

 

 

4,1±1,0 

 

Anos de Estudo 

5-8 

9-12 

13-17 

 

 

30 

46 

21 

 

 

30,9 

47,4 

21,6 

 

 

10,1±2,9 
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Cuidador Principal 

Mãe 

Avó 

Pai 

Tia 

 

67 

20 

6 

         4 

 

69,1 

20,6 

6,2 

       4,1 

- 

Procedência 

Capital 

Interior 

 

60 

37 

 

61,9 

38,1 

- 

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

 Com relação aos dados referentes a aspectos de saúde, 79,4% (N=77) já passaram 

por algum episódio de internação prévia relacionada ao DM, sendo a hiperglicemia a 

responsável por uma das principais causas de internação com 40% (N=30) seguido da 

cetoacidose diabética com 18,7% (N=14).Quando questionados sobre a participação em 

grupos educativos, menos da metade dos participantes, 47,4 % (N=46) responderam fazer 

parte, destes, 97,6% participam de grupos existentes no próprio ambulatório de 

acompanhamento. A principal fonte de informação utilizada pelos adolescentes para pesquisar 

sobre o diabetes é a internet com 62,8% (N=61), seguido de 16,5% (N=16) que disseram ter 

os profissionais de saúde como fonte primária de informação. A média de tempo de 

acompanhamento no ambulatório foi de 2,5 anos apenas 21, 6 % (N=21) disseram fazer o 

acompanhamento do doença em outro local, dos que responderam sim, houve o predomínio 

da Unidade Básica de Saúde do interior como o segundo local de acompanhamento. Por fim, 

o valor da última hemoglobina glicada (HbA1c) foi questionado aos participantes, os que não 

sabiam informar, o valor foi coletado do prontuário, porém ressalta-se que, apesar de ser um 

parâmetro de grande importância para o controle do tratamento, alguns prontuários não 

dispunham dessa informação. A média de HbA1c foi de 7,22% com predomínio de 61,8% 

(N=60) que estavam no intervalo de 7,1 a 9% de HbA1c. 

 

Tabela 5 - Distribuição das respostas sobre os aspectos de saúde/acompanhamento. 

Fortaleza, 2018. 

Aspectos de Saúde/ 

Acompanhamento 

N % Média±DP 

Internação Prévia 

Sim 

Não 

 

77 

20 

 

79,4 

20,6 

 

Causas de Internação 

Cetoacidose 

Hiperglicemia 

Hipoglicemia 

Sinais de DM 

 

14 

30 

10 

7 

 

18,7 

40 

13,3 

9,3 
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Outras 14 18,7 

Grupos Educativos 

Sim 

Não 

 

46 

51 

 

47,4 

52,6 

 

Acomp. Ambulatório 

Até 1 ano 

1,1-3 anos 

3,1- 5 anos 

>5 anos 

Hemoglobina glicada 

Até 6,5 

6,6-7 

7,1-9 

>9,1 

 

36 

34 

19 

8 

 

13 

12 

60 

12 

 

37,1 

35,1 

19,6 

8,2 

 

13,4 

12,4 

61,8 

12,4 

 

 

 

 

 

 

 

7,2±2,6 

 

     Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

 Acerca das atividades educativas, foi verificado entre os adolescentes se estes 

participavam de programas de educação em diabetes (grupos educativos) e sua relação com as 

taxas de hemoglobina glicada. Os resultados apontam que os adolescentes que participaram de 

programas educativos tem menores taxas de hemoglobina glicada, com 95% de confiança, 

segundo tabela a seguir (tabela 6). 

 

Tabela 6 - Correlação entre os valores de hemoglobina glicada e participação em grupos 

educativos acerca do Diabetes. Fortaleza, 2018 

Participação em 

grupos educativos 
N Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo Valor p 

Sim 46 6,98 2,11 0 12,8 0,001 

Não 51 7,43 2,98 0 13,4 
 

Total 97 7,22 2,60 0 13,4 
 

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

 

5.3 Atividades de autocuidado e estágios de mudança do comportamento do MTT 

 

Quando questionados sobre o número de dias de uma semana que seguiram uma 

alimentação recomendada para um diabético, 77,3% (N=75) disseram seguir de 4 a 7 dias. 

Resultado semelhante ao encontrado quando questionados sobre os dias que seguiam as 

recomendações alimentares fornecidas por algum profissional de saúde, 78,4% (N=76). No 

tocante a alimentação específica, 54,6% (N=53) declarou ingerir, no mínimo, 5 a 6 porções de 

frutas e verduras pelo menos de 4 a 7 dias na semana. A ingestão de alimentos ricos em 

gordura ficou na faixa de 1 a 3 dias na semana com 50,5% (N= 49). Já quando questionados 
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sobre o consumo de alimentos ricos em açúcar, 46,4% (N=45) comentaram não consumi-los 

nem uma vez na semana (tabela 7). 

No que diz respeito a prática de atividade física como brincar, andar de bicicleta, 

fazer as tarefas domésticas, por pelo menos uma hora durante o dia, 45,4% (N=44) 

informaram não realizar nenhuma vez por semana, já com relação a atividade física específica 

(nadar, musculação, aeróbica) a porcentagem foi ainda maior de adolescentes que 

responderam não praticar nenhuma vez por semana, 49,5% (N=48) (tabela 6). 

Sobre a monitorização glicêmica, 78,4% (N=76) referem realizar de 4 a 7 dias na 

semana, já quando questionados sobre o número de vezes de monitorizações, segundo 

prescrições médicas, a porcentagem cai para 62,9% (N=61) de participantes que realizam de 4 

a 7 dias (tabela 7). 

No que diz respeito a insulinoterapia, 83,5% (N=81) relatam fazerem auto 

aplicação da insulina de 4 a 7 dias na semana, enquanto que 11,3 % (N=11) não fazem 

nenhuma vez, ficando, ainda, a responsabilidade para os cuidadores, segundo tabela a seguir.  

 

Tabela 7 - Distribuição das respostas sobre as atividades de autocuidado com o diabetes. 

Fortaleza, 2018. 

Item dos QAD 0-3 dias 

n (%) 

4-7 dias 

n (%) 

M±DP 

Seguir uma dieta saudável 22 (22,7) 75 (77,3) 4,9±2,0 

Seguir uma orientação saudável  21 (21,6) 76 (78,4) 4,7±2,1 

Ingerir 5 ou mais porções de frutas e/ou vegetais 44 (45,4) 53 (54,6) 3,6±2,5 

Ingerir alimentos ricos em gordura, leite ou 

derivados 

77 (79,4) 20 (20,6) 1,9±2,0 

Ingerir doces 88 (90,7) 9 (9,3) 1,0±1,5 

Realizar atividade física por pelos menos 60 min 66 (68) 31 (32) 2,2±2,4 

Realizar atividade física específica 69 (71,1) 28 (28,9) 2±2,3 

Monitorar a glicemia 21 (21,7) 76 (78,3) 5±2,6 

Monitorar a glicemia o nº de vezes recomendado 36 (37,1) 61 (62,9) 4±2,7 

Aplicar insulina conforme recomendado  16 (16,5) 81 (83,5) 5,9±2,3 

      Fonte: Neves (2018) – dados da pesquisa 

No que concerne os estágios de mudança do comportamento relacionados a 

alimentação, 58,8% (N= 57) encontram-se no estágio de manutenção da mudança do 

comportamento, seguidos de 21,6% (N= 21) que estão em fase de preparação para a mudança 

efetiva. Quanto a prática de atividade física, apenas 37,1% (N=36) declararam praticá-la há 

mais de 6 meses, ou seja encontra-se na fase de manutenção do modelo transteórico. Com 

relação a monitorização, a fase de manutenção do autocuidado foi de 58, 8% (N=57). Por fim, 
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tendo em consideração a insulinoterapia, 62,9% (N=61) disseram aplicá-la há mais de 6 

meses (tabela 8). 

 

Tabela 8 - Estágios de mudança do comportamento referentes aos autocuidados. Fortaleza, 

2018. 
 Monitorização  Atividade 

Física 

 Dieta  Insulinoterapia 

 N %  N %  N %  N % 

Pré-contemplação 7 7,2  12 12,4  4 4,1  10 10,3 

Contemplação 7 7,2  17 17,5  8 8,2  6 6,2 

Preparação 7 7,2  16 16,5  21 21,6  - - 

Ação 19 19,6  16 16,5  7 7,2  20 20,6 

Manutenção 57 58,8  36 37,1  57 58,8  61 62,9 

Fonte: Neves (2018) – dados da pesquisa 

 

5.4 Suporte Social 

 

No que concerne as questões relativas ao desejo de apoio de familiares e amigos, 

encontrou-se que 59,8% (N= 58) expressaram desejar fortemente o apoio social para cumprir 

o plano alimentar. Resultados semelhantes também foram encontrados nos demais itens 

relacionados ao autocuidado do DM, como o desejo de apoio na aplicação da insulina, 40,2% 

(N=39), na realização de atividade física suficiente com 38,1% (N=37) e o desejo de apoio 

quanto a monitorização glicêmica 44,3% (N=43). 

Na dimensão referente a assistência e apoio dado pela família e amigos, 51,5% 

(N=50) afirmaram fortemente possuir o apoio de sua rede social para cumprir a dieta. Assim 

como na dimensão anterior, todos os parâmetros avaliados relacionados ao autocuidado 

apresentam afirmações favoráveis, ou seja, família e amigos estão dando suporte social para a 

maioria dos participantes. No apoio para realizar a aplicação de insulina, 52,6% (51) disseram 

possuir sempre, segundo é possível observar na tabela 9.  
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Tabela 9 - Distribuição das respostas referentes as variáveis ligadas ao suporte social. Fortaleza, 2018 

Fonte: Neves (2018) – dados da pesquisa 

 

 

Suporte Social 

(Variação de 1 a 5) 

Frequência 

 
Média 

(DP) 

Nunca 

 

n (%) 

Às vezes 

 

n          (%) 

Neutro 

 

n          (%) 

Quase 

sempre 

n           (%) 

Sempre 

 

n (%) 

 

Desejo de apoio e ajuda para:       

Cumprir plano alimentar 1(1) 9 (9,3) 7 (7,2) 22 (22,7) 58 (59,8) 4,3 ± 1 

Aplicar insulina 15 (15,5) 16 (16,5) 6 (6,2) 21 (21,6) 39 (40,2) 3,5 ± 1,5 

Fazer atividade física suficiente 13 (13,4) 16 (16,5) 12 (12,4) 19 (19,6) 37 (38,1) 3,5 ± 1,4 

Monitorar a glicemia 12 (12,4) 11 (11,3) 5 (5,2) 26 (26,8) 43 (44,3) 3,7 ± 1,4 

Lidar com sentimentos sobre o DM 13 (13,4) 9 (9,3) 18 (18,6) 27 (27,8) 30 (30,9) 3,5 ± 1,3 

Apoio ou ajuda da família e amigos:       

Cumprir plano alimentar 3 (3,1) 5 (5,2) 3 (3,1) 36 (37,1) 50 (51,5) 4,2 ± ,9 

Aplicar insulina 5 (5,2) 7 (7,2) 5 (5,2) 29 (29,9) 51 (52,6) 4,1 ± 1,1 

Fazer atividade física suficiente 9 (9,3) 8 (8,2) 15 (15,5) 22 (22,7) 43 (44,3) 3,8 ± 1,3 

Monitorar a glicemia 3 (3,1) 8 (8,2) 3 (3,1) 22 (22,7) 43 (44,3) 4,2 ± 1 

Lidar com sentimentos sobre o DM 7 (7,2) 7 (7,2) 3 (3,1) 29 (29,9) 54 (55,7) 3,7 ± 1,2 

Família e amigos:       

Aceitam o adolescente e o DM 1(1) 15 (15,5) 12 (12,4) 20 (20,6) 49 (50,5) 4 ± 1,1 

Não se sentem confortáveis por causa do DM do 

adolescente 
47 (48,5) 20 (20,6) 4 (4,1) 20 (20,6) 6 (6,2) 2,1 ± 1,3 

Apoiam e tranquilizam o adolescente sobre o DM 2 (2,1) 13 (13,4) 9 (9,3) 32 (33) 41 (42,3) 4 ± 1,1 

Não apoiam ou entristecem o adolescente sobre o DM 55 (56,7) 21 (21,6) 6 (6,2) 14 (14,4) 1 (1) 1,8 ± 1,1 

Ouvem o adolescente quando deseja falar sobre o DM 3 (3,1) 7 (7,2) 35 (36,1) 18 (18,6) 34 (35,1) 3,7 ± 1,1 

Aborrecem o adolescente sobre o DM 45 (46,4) 8 (8,2) 3 (3,1) 37 (38,1) 4 (4,1) 2,4 ± 1,4 
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5.5 Análises inferenciais  

Com o intuito de compreender quais fatores estão associados  aos diferentes 

estágio de mundança do comportamento em saúde relacionados ao DM1 na população de 

estudo, os resultados das correlações serão apresentados da seguinte forma: as quatro 

atividades de autocuidado (alimentação saudável, atividade física, monitorização glicêmica e 

insulinoterapia) correlacionadas ao sexo, faixa etária, tempo de diagnóstico, renda familiar e 

anos de estudos. Em seguida será apresentado as comparações de médias da Hemoglobina 

glicada com o sexo.  

 

Tabela 10 - Fatores relacionados aos estágios de mudança do comportamento alimentar. 

Fortaleza, 2018 

¹ Teste Razão de Verossimilhança (RV); ² Teste Qui-quadrado (X²) 

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

 

Diante da análise dos dados (tabela 10), observa-se que 64% (N=32) das 

adolescentes que participaram da pesquisa encontram-se na fase de  manutenção, segundo o 

Variável Pré- 

contemplação 

Contemplação 

Preparação 

Ação Manutenção p 

    N       % N       % N       % N       %  

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

    -         - 

   4         8,5 

 

       15       30 

       14     29,8 

 

    3       6 

    4      8,5 

 

 32     64 

25   53,2 

0,164¹ 

Faixa Etária 

10- 12 

13- 15 

16- 19 

 

-            - 

     3          7,9 

1 2,9 

 

 

       7        28 

       16     42,1 

       6       17,6 

        

 

    1        4 

    4     10,5 

    2     5,9 

     

 

 17      68   

 15     39,5 

 25     73,5 

     

0,020¹ 

Tempo Diag 

Até 1 ano 

1,1 – 3 

3,1 – 5 

5,1 – 14 

 

1 5 

3         9,4 

-            - 

-            - 

 

 

      13       65 

       4        12,5 

       7        28,1 

       5        26,3 

        

 

    3      15 

    3      9,4 

    1      3,8 

     -         -  

 

  3        15 

22      68,8 

18      69,2 

14      73,7 

 

0,000¹ 

Renda 

Percap 

Até ¼ 

¼ - ½  

½ - 1 

 

      1       3,2 

      3       8,6 

      -          -  

 

     12       38,4 

     12       34,2 

      5        16,6  

 

    -       - 

    5     14,3 

    2      6,7 

 

19      60,8 

15      42,9 

23      76,7 

0,045¹ 

Anos Estudo 

5 a 8 

9 a 12 

13 a 17 

     

      2        6,7 

      2        4,3 

      -           -   

 

    12        40 

    12        26,1 

     5         23,8 

 

    3        10 

    3        6,6 

    1        4,8 

 

13      43,3 

29       63 

15      71,4  

0,592¹ 



54 
 

modelo transteórico, no que se refere a uma alimentação saudável, parâmetro semelhante ao 

encontrado nos adolescentes do sexo masculino com 53,2 % ( N=25). Portanto ao realizar as 

correlações,  observou-se que não houve associação estatística ( p=0,164)  entre o sexo e os 

estágios de mudança do comportamento no que se refere a alimentação saudável. 

Já nas variáveis sóciodemográficas faixa etária, tempo de diagnóstico e renda, 

houve significância estatística. Observa-se  na tabela que a maior porcentagem de indivíduos 

em fase de manutenção, encontra-se nos extremos de idade, com 73,5% nos adolescentes de 

16 a 19 anos, e 68% nos de 10 a 12 anos, não obstante, a faixa etaria que apresenta maior 

porcentagem nos estágios de contemplação e preparação é os indivíduos de 13 a 15 anos 

(42,1%).  

Na variável tempo de diagnóstico, 68,8% (N=22) dos adolescentes entre 1,1 e 3 

anos de DM, disseram seguir uma alimentação saúdavel há mais de 6 meses, resultado que 

permanece semelhante com o passar dos anos de doença. Sujeitos com menos de 1 ano de 

dignóstico são os que estão em maior porcentagem (65%) nos estágios de contemplação e 

preparação. Isto posto, verifica-se que  o  tempo de diagnóstico apresenta significancia 

estatística (p< 0,0001). 

 

Tabela 11 -  Fatores relacionados aos estágios de mudança do comportamento relacionado a 

atividade física. Fortaleza, 2018. 

Variável Pré- 

contemplação 

Contemplação/ 

Preparação 

Ação Manutenção 

 

 

p 

    N       % N       % N       % N       %  

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

    6        12 

    6       12,8 

 

       18       36 

       15     31,9 

 

10       20 

 6      12,8 

 

     16     32 

     20   42,6 

0,545² 

Faixa Etária 

10- 12 

13- 15 

16- 19 

 

     4          16 

     7          18,4 

     1           2,9 

 

       11        44 

       16     42,1 

       6       17,7 

 

    4        16 

    4     10,5 

    8     23,5 

 

    6       24   

    11     28,9 

    19     55,9  

0,023¹ 

Tempo Diag. 

Até 1 ano 

1,1 – 3 

3,1 – 5 

5,1 – 14 

 

4      20 

6         18,8 

1           3,8 

1           5,3 

 

      12       60 

       9        28,2 

       5        19,2 

       7        36,9 

 

    1       5 

    8      25 

    5     19,2 

    2     10,5  

 

    3        15 

   9        28,1 

   15      57,7 

   9        47,4 

0,002¹ 

Renda percap 

Até ¼ 

¼ - ½  

½ - 1 

 

      5       15,6 

      7        20 

       -         -  

 

     13       40,6 

     17       48,5 

      3          10 

 

    6      18,8 

    5      14,3 

    5      16,7 

 

    8        25 

   6         17,1 

   22       73,3 

0,000

1¹ 

AnosEstudo         0,000¹ 
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5 a 8 

9 a 12 

13 a 17 

      7        23,3 

      5        10,9 

       -           -   

    13        43,4 

    17        36,9 

     3         14,3 

    4      13,3 

    7      15,2 

    5      23,8 

    6        20 

   17       37 

   13      61,9  

¹ Razão de Verossimilhança; ² Teste Qui-quadrado.  

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

 

Com relação ao autocuidado atividade física (tabela 11), apenas 37,1% ( N=36) 

informou realizar atividade física por mais de 6 meses, o que segundo o MTT, seria 

classificado como a fase de manutenção, dado encontrado em ambos os sexos (p=0,545). Na 

variável faixa etária, foi encontrado 55,9% dos participantes entre 16 a 19 anos praticam 

algum tipo de atividade física, enquanto apenas 24% dos sujeitos entre 10 -12 disseram 

praticá-la ( p=0,023). Para o autocuidado atividade física acrescenta-se os anos de estudo 

como associação significativa (p=0,0001). 

 

Tabela 12 - Fatores relacionados aos estágios de mudança do comportamento e Monitorização 

Glicêmica. Fortaleza, 2018 

Variável Pré- 

contemplação 

 

Contemplação/ 

Preparação 

 

Ação 

 

 

Manutenção 

 

 

p 

    N       % N       % N       % N       %  

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

    3        6 

    4       8,5 

 

       7       14 

       7      14,9 

 

 9       18 

10    21,3 

 

     31     62 

     26    55,3 

0,935¹ 

Faixa Etária 

10- 12 

13- 15 

16- 19 

 

     4          12 

     3          7,9 

     1          2,9 

 

       2        8 

      10      26,3 

       2       5,9 

 

 6       24 

 9     23,7 

 4     11,8 

 

    14       56   

    16     42,1 

    27     79,4 

0,030¹ 

TempoDiagDM 

Até 1 ano 

1,1 – 3 

3,1 – 5 

5,1 – 14 

 

    2           10 

3           9,4 

1           3,8 

1           5,3 

 

      10       50 

       2        6,3 

       -            - 

       2        10,5 

 

 5       25 

5      15,6 

 5     19,2 

 4     21,1  

 

    3        15 

   22       68,8 

   20       76,9 

   12       63,2 

0,000¹ 

Renda Percap 

Até ¼ 

¼ - ½  

½ - 1 

 

      2       6,25 

      3        8,6 

       2       6,7 

 

     5         15,6 

     8         22,8 

     1          10 

 

6      18,7 

9      25,7 

4      13,3 

 

   19       59,4 

   15       42,9 

   23       76,7 

0,319¹ 

AnosEstudo 

5 a 8 

9 a 12 

13 a 17 

     

      7        23,3 

      5        10,9 

       -           -   

 

    13        43,4 

    17        36,9 

     3         14,3 

 

4      13,3 

7      15,2 

5      23,8 

 

    6        20 

   17       37 

   13      61,9  

0,000

1¹ 

Fonte: Neves (2018) – dados da pesquisa 
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Na tabela 12 verifica-se que três fatores sociodemográficos apresentaram 

associação com os estágios de mudança do comportamento e monitorização glicêmica: faixa 

etária (p=0,030), tempo de diagnóstico do DM (p=0,0001) e anos de estudos.  

 

Tabela 13 - Fatores relacionados aos estágios de mudança do comportamento e 

Insulinoterapia. Fortaleza, 2018. 

 Pré- 

contemplação 

 

    N       % 

Contemplação/ 

Preparação 

 

N       % 

Ação 

 

 

N       % 

Manutenção 

 

 

N       % 

p 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

    4        8 

    6       12,8 

 

       3         6 

       3       6,4 

 

    10     20 

   10    21,3 

 

     33     66 

     28    59,6 

0,868¹ 

Faixa Etária 

10- 12 

13- 15 

16- 19 

 

     4          16 

     5         13,2 

     1          2,9 

 

       2        8 

      4      10,5 

       -          - 

 

    4       16 

   10    26,3 

    6     17,6 

 

    15      60   

    19      50 

    27     79,4 

0,058¹ 

TempoDiagDM 

Até 1 ano 

1,1 – 3 

3,1 – 5 

5,1 – 14 

 

      4         20 

6          18,8 

-             - 

-             - 

 

        4       20 

       -          - 

       -            - 

       2        10,5 

 

    9       45 

    5     15,6 

    5     19,2 

    1     5,3  

 

    3        15 

   21       65,6 

   21       80,8 

   16        84,2 

0,000¹ 

Renda Percap 

Até ¼ 

¼ - ½  

½ - 1 

 

      3       9,4 

      7        20 

       -         - 

 

     1         3,1 

     3         8,6 

     2         6,7 

 

    7     21,9 

    8     22,9 

    5     16,7 

 

   23        76,7 

   17        48,6 

   23       76,7 

0,140¹ 

AnosEstudo 

5 a 8 

9 a 12 

13 a 17 

     

      7        23,3 

      3        6,5 

       -           -   

 

    4          13,3 

    2           4,3 

    -               - 

 

    8     26,7 

    10   21,7 

    2      9,5 

 

   11        36,7 

   31        67,4 

   19        90,5  

0,001¹ 

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

Os dados relacionados ao autocuidado insulinoterpaia reforçou o fato de que o 

sexo não influencia este autocuidado, embora o sexo feminino apresente uma leve aumento 

entre aquelas que realizam a auto-aplicação de insulina há mais de 6 meses. Por outro lado, as 

variáveis tempo de diagnóstico (p=0,000 e anos de estudos (0,001) estão associadas a 

mundança de comportamento (Tabela 13). 

 

Tabela 14 - Estatísticas descritivas da Hemoglobina glicada de acordo com o autocuidado 

alimentação saudável e MTT. Fortaleza, 2018 

Alimentação Saudável N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Valor 

p 
Comparações 
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Manutenção 57 6,97 2,48 0 12,8 

<0,001 

[a] 

Ação 7 5,41 3,71 0 7,9 [a] 

Preparação 21 8,13 2,27 0 13,4 [b] 

Contemplação 8 7,50 3,11 0 10 [b] 

Pré-contemplação 4 8,50 0,47 8 9,1 [b] 

Total 97 7,22 2,60 0 13,4     

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

Analisando a Tabela 14, observa-se diferenças entre aqueles que estão em fase de 

manutenção daqueles que estão em ação segundo referencial MTT, visto que a média de 

hemoglobina glicada foi 6,97 e 5,41, respectivamente, valores aceitáveis para um bom 

controle glicêmico, enquanto que essa mesma média para aqueles que disseram não ter 

alimentação saudável, mas que pretendem ter nos próximos 30 dias, nos próximos 6 meses e 

não quer ter nos próximos 6 meses é 8,13, 7,50 e 8,50, respectivamente.  

É perceptível a diferenças das médias gerais entre quem disse ter alimentação 

saudável e quem não teve alimentação saudável, pela realização do teste de Kruskal Wallis 

(p< 0,05) logo, conclui-se que houve diferença significativa entre as categorias de resposta 

dos jovens quanto ao nível de hemoglobina glicada no sangue.  

Em termos estatísticos, por meio de comparações 2 a 2 é possível observar em 

quais categorias os participantes diferem entre si. Na Tabela 14 os adolescentes são 

simbolizados pelas letras [a] e [b], e naqueles que apresentarem pelo menos uma letra igual, 

representa que não há diferença estatisticamente a 5% de significância, por outro lado se não 

houver nenhuma letra igual entre 2 categorias, os grupos são estatisticamente diferentes, com 

5% de significância. Portanto, de acordo com a tabela 13, pode-se concluir que:  

a) As categorias 1 (manutenção) e 2 (ação) são estatisticamente iguais. 

b) As categorias 3 (preparação), 4 (contemplação) e 5 (pré-contemplação) são 

iguais estatisticamente. 

c) As categorias 1 e 2 são significativamente diferentes das categorias 3, 4 e 5, ou 

seja, os jovens que disseram ter uma alimentação saudável apresentaram menores 

índices de hemoglobina glicada do que aqueles que disseram não ter prática de 

alimentação saudável. 
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Tabela 15 - Estatísticas descritivas da Hemoblobina glicada de acordo com a prática de 

atividade física. Fortaleza, 2018. 

Atividade Física N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Valor 

p 
Comparações 

Manutenção 36 7,20 2,35 0 13,4 <0,001 [a] 

Ação 16 6,17 3,23 0 11 
 

[a] 

Preparação 16 7,90 2,28 0 10 
 

[b] 

Contemplação 17 7,61 2,05 0 9,1 
 

[b] 

Pré-contemplação 12 7,20 3,40 0 10   [b] 

Total 97 7,22 2,60 0 13,4     

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

Com as médias e desvios padrões apresentados na Tabela 15 observa-se que 

possivelmente aqueles que são ativos na prática de atividades físicas possuem menores taxas 

de hemoglobina glicada, com a aplicação do teste, verifica-se que realmente existe diferença 

de hemoglobina glicada entre as diferentes categorias de resposta a essa questão (p < 0,05). 

De acordo com o teste de comparações múltiplas: 

a) As categorias de resposta 1 (manutenção) e 2 (ação) são estatisticamente 

iguais. 

b) As categorias de resposta 3 (preparação), 4 (contemplação) e 5 (pré-

contemplação) são estatisticamente iguais. 

c) As categorias 1 e 2 são diferentes das categorias 3, 4 e 5, logo, com base nisso 

pode-se afirmar mais uma vez que aqueles que praticam atividades físicas tem 

taxas de hemoglobina glicada menores que aqueles que não praticam. 

É válido ressaltar que a média das categorias 1 e 5 são iguais a 7,20, porém o teste 

2 a 2 indicou que são diferentes estatisticamente, isso ocorre muitas vezes devido possuir 

alguma resposta outlier na amostra, ou seja, alguma resposta muito discrepante das demais 

fazendo com que a média seja maior, ou menor, do que era para ser. E como o teste de 

comparações não leva em conta esse viés, visto que considera principalmente o rank amostral, 

ocasionalmente pode ocorrer esse fato. 

 

Tabela 16 - Estatísticas descritivas da Hemoglobina glicada de acordo com monitorização 

glicêmica. Fortaleza, 2018. 

Monitorização glicêmica N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Valor  

p 
Comparações 

Manutenção 57 7,15 2,64 0 13,4 0,02911 [a] 
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Ação 19 7,00 2,57 0 10 
 

[a] 

Preparação 7 7,03 3,19 0 9 
 

[a][b] 

Contemplação 7 7,30 3,30 0 10 
 

[a][b] 

Pré-contemplação 7 8,47 0,49 7,9 9,1   [b] 

Total 97 7,22 2,60 0 13,4     

 

De acordo com a Tabela 16, conclui-se que: 

a) As categorias 1 (manutenção), 2 (ação), 3 (preparação) e 4 (contemplação) são 

estatisticamente iguais quanto ao nível de hemoglobina glicada. 

b) As categorias 3, 4 e 5 (pré-contemplação) são iguais. No entanto a categoria 5, 

aparentemente possui maiores taxas de hemoglobina glicada. 

 

Tabela 17 - Estatísticas descritivas da Hemoglobina glicada de acordo com a Insulinoterapia. 

Fortaleza, 2018. 

Insulinoterapia N Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo Valor p 

Manutenção 61 7,11 2,75 0 13,4 0,07999 

Ação 20 7,49 1,93 0 10 
 

Preparação 6 6,70 3,30 0 8,5 
 

Contemplação 10 7,61 2,70 0 9,1 
 

Pré-contemplação 97 7,22 2,60 0 13,4   

Total             

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

Nota-se que houve pouca variação nos valores de hemoglobina glicada entre as 

categorias de resposta para a insulinoterapia, e o teste de significância indicou que não existe 

relação dessas variáveis ao nível de 5% de significância, pois o valor p observado foi maior 

que 0,05. Logo pode-se dizer que a prática de aplicação da insulina não influi na taxa de 

hemoglobina glicada no sangue. 

 

5.6 Estágios de mudança do comportamento segundo MTT e suporte social 

 

Outro aspecto importante no estudo é o fator de suporte social. O suporte social é 

dividido em três categorias: 

1. Eu desejo muita ajuda e apoio da minha família ou amigos. 

2. Minha família ou amigos me ajudam muito e me apoiam. 

3. Outras coisas relativas a família e amigos. 

Aqui chamaremos essas subdivisões 1,2 e 3 de “Desejo”, “Apoio” e “Família”, 

respectivamente. 
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Tabela 18 - Estatísticas descritivas das subdivisões do suporte social separados pelas categorias 

do autocuidado alimentação saudável. 

*: Kruskall Wallis 

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 
 

De acordo com a Tabela 18, aqueles que disseram não ter alimentação saudável, e 

não querem ter nos próximos 6 meses tem menor desejo em ter ajuda, a média foi apenas 

2,45, enquanto que os demais apresentaram média em torno de 3,7 ou 3,8. De acordo com o 

teste de Kruskal Wallis, pode-se dizer que aqueles que marcaram a categoria 5 (pré-

contemplação) para alimentação saudável apresentaram média de “desejo” diferente dos 

demais, e os demais são todos estatisticamente iguais, isso pode ser visto através das letras do 

lado da média de cada categoria, e interpretada da mesma maneira que nas tabelas anteriores, 

as letras iguais em cada subdivisão de suporte indica igualdade, e as letras diferentes indicam 

que são estatisticamente diferentes, e como visto para o “Desejo”, as 4 primeiras letras são [a] 

e a última é [b], indicando que apenas a quinta categoria de respondentes do autocuidado 

alimentação saudável é estatisticamente diferentes das demais. 

Assim como para o desejo também a subdivisão apoio é significativamente 

relacionada com a alimentação. E nota-se que as maiores médias de apoio vêm daqueles que 

disseram ter praticado alimentação saudável há mais de 6 meses. 

Já a subdivisão Família não foi significativa em relação a alimentação. 

 

Tabela 19 - Estatísticas descritivas das subdivisões do suporte social separados pelas categorias do 

autocuidado atividade física. Fortaleza, 2018. 

 Autocuidado Atividade Física 

Suporte 

Social 

Manutenção Ação Preparação Contemplação 
Pré-

contemplação 
Q * Valor p 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 
  

 Autocuidado alimentação saudável 

Suporte 

Social 

Manutenção Ação Preparação Contemplação 
Pré-

contemplação 
Q* Valor p 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 
  

Desejo 3,8 [a] 1,4 3,7 [a] 1,1 3,7 [a] 1,4 3,7 [a] 1,2 2,4 [b] 0,9 23,01 <0,001 

Apoio 4,3 [a] 1,1 3,7[bc] 1 3,6 [b] 1,1 3,7 [bc] 1,1 3,3 [c] 0,8 85,27 <0,001 

Família 3 1,7 3,1 0,9 3 1,4 3 1,3 3,2 0,7 0,22 0,99 
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Desejo 3,73 1,48 3,65 1,42 3,61 1,59 4,08 0,95 3,58 1,39 2,98 0,5604 

Apoio 4,54 [a] 0,95 3,8 [b] 1,40 3,92 [b] 1,35 3,95 [b] 0,86 3,38 [c] 1,03 85,13 <0,001 

Família 3,04 1,76 3,03 1,46 2,82 1,79 3,13 1,13 3,19 1,00 1,62 0,8061 

* Kruskal Wallis 

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 
 

De acordo com a Tabela 19, tem-se que: 

a) A subdivisão apoio foi significativa ao nível de 5% de significância. 

b) Aqueles que são ativos há 6 meses ou mais tem maior apoio. 

c) Aqueles que não são ativos e não querem ser ativos nos próximos 6 meses tem 

os menores apoios. 

d) As categorias 2, 3 e 4 são intermediárias e estatisticamente iguais. 

e) A relação da atividade física com as subdivisões “Desejo” e “Família” não 

foram significativas. 

 

Tabela 20 - Estatísticas descritivas das subdivisões do suporte social separados pelas categorias do 

autocuidado monitorização glicêmica. Fortaleza, 2018. 

 Monitorização da glicemia  

Suporte 

Social 

Manutenção Ação Preparação Contemplação 
Pré-

contemplação 
Q * Valor p 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 
  

Desejo 3,68 [a] 1,44 
3,94 

[a][b] 
1,35 4,46 [b] 0,85 

4,06 

[a][b] 
1,03 2,69 [c] 1,37 31,00 <0,001 

Apoio 4,25 [a] 1,22 3,98 [b] 1,11 4,09 [b] 0,82 3,51 [c] 1,01 3,43 [c] 0,92 54,89 <0,001 

Família 2,99 1,75 3,16 1,31 2,81 1,33 3,19 0,89 3,17 0,88 1,56 0,8155 

* Kruskal Wallis 

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 20, conclui-se que as subdivisões “Desejo” e “Apoio” 

foram significativas, com 5% de significância, quando comparadas com a monitoração da 

glicemia dos jovens. Os maiores valores de “Desejo” foram daqueles que disseram que não 

fazem a monitoração da glicemia todos os dias, mas querem fazer nos próximos 30 dias 

(preparação), seguidas de quem não faz a monitoração mas quer fazer nos próximos 6 meses e 

quem faz a monitoração há menos de 6 meses. Aqueles que disseram que não fazem a 

monitoração e não querem fazer apresentaram o menor “Desejo”. 

O maior apoio sentido pelos jovens foi do grupo que diz fazer a monitoração da 

glicemia todos os dias há mais de 6 meses, seguido das categorias 2 e 3, e por último as 
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categorias 4 e 5. A subdivisão “Família” apresentou não ter relações com a monitoração de 

glicemia dos jovens. 

Por fim na Tabela 21 é apresentado a relação entre a aplicação de insulina com os 

três indicadores de suporte social. 

 

Tabela 21 - Estatísticas descritivas das subdivisões do suporte social separados pelas 

categorias do autocuidado Insulinoterapia. Fortaleza, 2018. 

 Insulinoterapia 

Suporte 

Social 

Manutenção Ação Contemplação 
Pré-

contemplação 
Q * Valor p 

Média DP Média DP Média DP Média DP 
  

Desejo 3,69 [a] 1,47 4,08 [b] 1,19 3,83 [a][b][c] 1,32 3,32 [c] 1,35 10,62 0,014 

Apoio 4,23 [a] 1,24 4,09 [b] 0,89 3,83 [b] 0,87 3,2 [c] 0,95 65,29 <0,001 

Família 2,98 1,76 3,08 1,20 3,22 0,99 3,18 0,81 0,37 0,9473 

*: Kruskal Wallis 

Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

 

Por meio da observação da tabela 21, infere-se que houve relação significativa 

entre a aplicação de insulina e as subdivisões “Desejo” e “Apoio” do suporte social. O maior 

“Desejo” foi daqueles que disseram aplicar a insulina todos os dias há menos de 6 meses 

(ação), e o menor “Desejo” foi daqueles que disseram que não aplicam e não querem aplicar 

insulina todos os dias nos próximos 6 meses (pré-contemplação). 

O maior apoio também foi encontrado nos indivíduos que estão em fase de 

manutenção e, novamente o menor apoio foi naqueles que disseram não aplicar e não querem 

aplicar. 

Com tudo isso observa-se, claramente, que aqueles que não querem praticar 

atividades de monitoramento, alimentação saudável, atividades físicas, aplicação de insulina 

são os mais desapoiados, e desmotivados dentre os outros, pois em todas as tabelas ocorre 

esse mesmo fato, que comprova o que realmente era esperado. 

 

5.7 Hemoglobina glicada e Suporte Social 

 

Como parte dos nossos objetivos, também verificou-se a relação de todas as 

questões de suporte social com os níveis de hemoglobina glicada coletados. 

Na Tabela 22 pode-se ver a correlação de Spearman juntamente do teste de 

significância de 95% de confiança (ou 5% de significância). 



63 
 

 

Tabela 22 - Correlação de Spearman das variáveis de suporte social com o nível de 

hemoglobina glicada. Fortaleza, 2018. 

Variáveis de suporte social Correlação Valor p 

32. Cumprir o meu plano alimentar -0,04 0,687 

33. Aplicar minha insulina -0,10 0,344 

34. Fazer atividade física suficiente 0,06 0,568 

35. Monitorar minha glicemia -0,06 0,530 

36. Lidar com meus sentimentos sobre o diabetes -0,03 0,751 

37. Cumprir o meu plano alimentar -0,13 0,200 

38. Aplicar minha insulina -0,13 0,209 

39. Fazer atividade física suficiente -0,28 0,006 

40. Monitorar minha glicemia -0,20 0,055 

41. Lidar com meus sentimentos sobre o diabetes -0,10 0,311 

42. Aceitam a mim e meu diabetes -0,04 0,696 

43. Não se sentem confortáveis comigo por causa de minha diabetes.  -0,05 0,659 

44. Me apoiam ou me tranquilizam sobre meu diabetes 0,03 0,791 

45. Não me apoiam ou me entristecem sobre meu diabetes. 0,11 0,278 

46. Me ouvem quando eu desejo falar sobre meu diabetes. -0,07 0,511 

47. Me aborrecem sobre meu diabetes. -0,07 0,522 

  Fonte: Neves (2018) - dados da pesquisa. 

 

De acordo com as informações demonstradas na Tabela 22, não houve muita 

correlação entre as questões de suporte social com a hemoglobina glicada, os valores da 

correlação giram em torno de 0, a única correlação significativa foi com a questão 39: Fazer 

atividade física suficiente, e a hemoglobina glicada, o valor foi -0,28, então, pode-se dizer que 

quanto maior a disposição para fazer atividade física suficiente menor a hemoglobina glicada 

no sangue. 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 Validação e apresentação dos dados sóciodemográficos/clínicos 

 

O presente estudo objetivou investigar os fatores associados aos estágios de 

mudança de comportamento em saúde relacionados ao Diabetes Tipo 1 entre adolescentes, 

para isso foi realizado um busca na literatura por instrumentos que pudessem atender esse 

objetivo, com isso para efetivar o estudo, a validação do questionário de atividades de 

autocuidado (QAD) e seção do suporte social do Diabetes Care Profile foi realizada, 

apresentando IVC maior que 0,85 para os três quesitos avaliados, o que pode-se inferir que é 

um instrumento válido e confiável, segundo Moreira et al (2014) a validação de conteúdo por 

juízes, tem como objetivo aprimorar o conteúdo do instrumento, de modo a deixa-lo mais 

confiável, preciso, válido e decisivo para o que se propõe mensurar.  

Ademais a validação de conteúdo é crucial no desenvolvimento de um 

questionário, pois permite averiguar o quanto os itens incluídos correspondem à construção 

teórica que fundamenta o instrumento, a fim de tornar possível avaliar o fenômeno de 

interesse (ALEXANDRE; COLUCI, 2011)  

Com relação ao perfil dos participantes, nesse estudo houve o predomínio da faixa 

etária de 13 a 15 anos, caracterizando a adolescência média. A literatura mostra que não há 

uma predileção do DM por algum tipo de sexo, na presente pesquisa houve um leve 

predomínio do sexo feminino, porém em diversos estudos relacionados ao adolescente e o 

DM, não há um consenso na prevalência do sexo feminino (AGARWAL et al, 2016; 

RADCLIFF, et al, 2018).   

Para Lannotti (2006), a adolescência se caracteriza como um período crítico para 

os pacientes com DM1, na qual ocorre uma piora significativa no controle e adesão ao 

tratamento.  Além disso, a adolescência é o estágio do desenvolvimento quando o 

gerenciamento dos cuidados do diabetes começa a ser transferido dos pais para o adolescente 

e habitualmente ocorrem de forma gradual, como um processo dinâmico e individual. 

Com tudo, as pressões sociais e influências próprias à idade, juntamente com o 

desejo de adaptação a essa nova fase da vida, pode ser tornar a prioridade para alguns 

adolescentes, ocupando o lugar do aprendizado para o autocuidado na doença. Crescimento, 

desenvolvimento e mudanças durante a adolescência têm uma influência sobre a visão de vida 

dos adolescentes e consequentemente, na autogestão da sua condição crônica. 
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O tempo de diagnóstico médio dos adolescentes nessa pesquisa foi de mais de um 

ano a três anos, Cavini et al (2016), destacam em seu estudo que para os adolescentes o tempo 

de diagnóstico foi fator crucial para a melhora dos cuidados relacionados ao tratamento, tendo 

em vista que os mesmos relataram que nos primeiros meses e até anos, a doença e importância 

dos seus cuidados ainda não era bem compreendidas.  Em contrapartida, no estudo de Greco-

Soares e Dell’Aglio (2017) o tempo de diagnóstico não se mostrou significativo na melhor 

adesão ao tratamento por parte dos adolescentes. Nesse estudo essa variável mostrou ser 

importante fator nos estágios de mudança do comportamento, como será explorado mais 

adiante. 

No quesito renda familiar, os resultados trazem que quase metade dos indivíduos 

possuem um renda de mais de 1500 até 2500, contudo quando soma-se os participantes que 

ganham menos de 1000 até 1500 reais, a porcentagem evidencia que 54,6% encontram-se 

nessa faixa de renda. Embora desde 2007 a portaria Nº 2.583, traga a obrigatoriedade da 

distribuição de medicamentos e insumos para pacientes insulino-dependentes, como o caso de 

adolescentes com DM1, os gastos individuais com o tratamento do DM ainda são bastante 

elevados, tendo em vista que eles não se restringem apenas aos medicamentos e insumos. Os 

gatos diretos com o tratamento do DM incluem medicamentos (não disponibilizados pelo 

governo), exames, procedimentos, tiras de teste de glicemia e consultas (médicas, 

nutricionistas, psicólogos, entre outros), além disso existem os custos não médicos que 

incluem gastos com produtos adequados par a dieta, transporte e cuidadores (CASTRO; 

GROSSI, 2008; BAHIA et al., 2011) 

Em um estudo qualitativo realizado no Brasil, os indivíduos com DM1 relataram 

em suas falas que o custo total do tratamento do diabetes é altamente oneroso, pois tudo 

parece ser mais para seguir uma alimentação saudável, por exemplo, e apesar da distribuição 

de insulinas e insumos pelo governo, os mesmo não são suficientes para o mês inteiro, o que 

gera um maior gasto na compra desse material (OROZCO; ALVES, 2017). 

Castro e Grossi (2007) afirmam que o tratamento de diabetes que é proposto 

pelo Diabetes Control and Complication Trials inclui a monitoração da glicemia capilar e a 

insulinoterapia, totalizando esta terapêutica ao valor de 120 fitas por mês, com um total de 

gastos de R$ 360,00. O diabético extrai mensalmente uma parte da verba familiar para tratar 

da doença, representando grandes impactos individuais e financeiros e, muitas vezes, como 

conseqüência dos altos custos e de dificuldades financeiras, pacientes diabéticos adotam 

estratégias não higiênicas, como a reutilização dos materiais, para manter a terapêutica.  
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Em 2017, a International Diabetes Federation estimou que o gasto total com 

saúde em diabetes atingiu US $ 727 bilhões (20 a 79 anos), o que representa um aumento de 

8% em comparação com a estimativa de 2015. Ao usar a faixa etária expandida de 18 a 99 

anos, os custos totalizaram US $ 850 bilhões. O Brasil ocupa o sexto lugar no ranking de 

países que mais gastam com essa doença, totalizando 24 bilhões por ano (INTERNATIONAL 

DIABETES FEDERATION, 2017). 

Com relação ao fator escolaridade, a maioria dos adolescentes estava cursando ou 

finalizando o ensino fundamental, variável essa expressamente importante para que a adesão e 

o autocuidado aconteça no que se refere ao diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2017), a baixa escolaridade e falta de conhecimento sobre a doença por parte do 

paciente e do seu cuidador, tornam-se fatores importantes, tendo em vista a complexidade do 

esquema terapêutica, além de dificultar a abordagem dos profissionais. Além disso, outra fato 

que merece destaque nessa variável, é a participação da própria escola dentro do processo de 

cuidado ao paciente diabético. Por ser a doença crônica mais prevalente na 

infância/adolescência, a maioria dos jovens ainda frequentam a escola e necessitam de uma 

equipe capacitada para fornecer um ambiente escolar seguro (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIACION, 2014).  

Um estudo realizado em Taiwan mostrou em seus resultados que as enfermeiras 

escolares encontravam muitos desafios ao cuidarem de alunos com DM1, sugerindo que 

houvesse um aumento na competência desses profissionais. Por outro lado, no Brasil não 

dispomos desse tipo de profissional, ficando a cargo dos professores os cuidados com os 

alunos com DM1 (WANG; VOLKER DL, 2013).  2012. Estudo realizado com 250 

professores brasileiros evidenciou que existe um conhecimento de senso comum sobre o DM 

e seu tratamento, porém informações incompletas, além disso, a maioria não soube informar o 

manejo correto frente a alguma emergência (SIMÕES et al, 2010). 

Diante disso, quando os adolescentes foram questionados sobre quem exercia o 

papel de principal cuidador, mais da metade referiram a mãe, o que corrobora com diversos 

estudos que abordaram essa temática.  Almiro, Queiroz e Jorge (2009) destacam em seus 

resultados que o apoio familiar aparece de forma expressiva na figura da mãe, estando essa 

mais próxima do tratamento, vida escolar e internações. São elas que, especificamente no caso 

do DM1, são responsáveis por acompanhar e controlar as mudanças de hábitos alimentares, 

estimular a prática de atividades físicas, controlar os níveis de glicose no sangue, acompanhar 

as consultas e hospitalizações e dar apoio emocional. (CRUZ et al, 2017).  
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Outro dado que merece ressalva é a portagem de adolescentes que já passaram por 

alguma internações por conta do DM, quase 80%, sendo as causas mais frequentes: a 

hiperglicemia e a cetoacidose diabética. Estudo de Vries et al, (2013) realizado no Reino 

Unido, ratifica esse dado, pois evidenciou que a maior causa de internação em adolescentes é 

a hiperglicemia, já a cetoacidose diabética, bem prevalente no recém-diagnóstico, é mais 

comum e mais grave em crianças menores de 2 anos, tendo em vista que sujeitos nessa idade 

apresentam um maior risco de desidratação e menor desenvolvimento de mecanismo de 

descompensação metabólica, que os adolescentes. Outro estudo que corrobora com os 

achados, mostra que 73% (n=122) dos participantes informaram que já tiveram, pelo menos, 

uma internação, tendo a hipoglicemia grave e a cetoacidose como principais causas (GRECO-

SOARES; DELL’AGLIO, 2017).  

 

Diante do exposto, diversos estudos já demonstraram que intervenções focadas na 

promoção da saúde e autocuidado podem efetivamente aumentar a adesão ao tratamento e 

melhorar a qualidade de vida desse paciente, bem como diminuir o risco de internações por 

complicações agudas, como a hiper/hipoglicemia grave AHNA et al 2014; DEAN et al, 2010; 

GRAVES et al, 2010). O presente estudo também corrobora com esses evidências, tendo em 

vista que adolescentes que participam de grupos educativos apresentam valor de HbAc menor 

que os que não participam, resultado semelhante também foi encontrado na pesquisa Santos-

Roig et al (2014), que trouxe como resultados que a participação em programas de educação 

em diabetes, reduziram níveis de hemoglobina em algumas áreas do autocuidado, exceto na 

dieta e atividade física. 

Ainda em concordância com a temática, observou-se que a maior parte dos 

participantes dessa pesquisa, utiliza como fonte principal de busca de informações, a internet. 

Diante disso, vários estudos trazem esse tema e sua relação com o tratamento do diabetes, 

dentre eles um estudo que foi realizado nos EUA com o objetivo de aumentar a resolução dos 

problemas relacionados ao autocuidado que contou com a participação de 72 adolescentes 

com DM, os quais foram divididos entre dois grupos: suporte habitual de cuidados com a 

internet ou o grupo apenas de cuidados habituais. Seus resultados encontraram que os 

adolescentes que participaram do grupo intervenção apresentou melhores resultados quanto ao 

autogerenciamento do DM, e a HbAc permaneceu constante, enquanto a do grupo controle 

aumentou MULVANEY et al., 2010). Em contrapartida, Landau et al (2011), tiveram como 

resultados que os adolescentes que participaram de um programa na internet de 
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acompanhamento das glicemias não obtiveram um melhor controle glicêmico quanto 

comparados com o grupo que teve apenas acompanhamento de rotina.  

Ante o exposto, Nordfeldt et al (2013) expõem que o uso da internet como 

ferramenta de ajuda para melhorar o conhecimento sobre o DM, bem como melhor adesão ao 

tratamento e autocuidado deve ser planejada levando-se em consideração as diversas 

necessidades dos adolescentes, que dependem muito da sua situação de vida e do seu grau de 

desenvolvimento, além disso a participação dos profissionais de saúde é crucial para aumentar 

a confiança dos adolescentes perante as informações de saúde online.  

Ademais, após a internet, os achados dessa pesquisa destacam que os profissionais 

de saúde são as principais fontes de informações sobre o DM, com isso destaca-se a 

importância da agregação de intervenções educativas ao tratamento formal. Com bem destaca, 

Hurley et al (2017) que embora exista uma grande variedade de programas de educação em 

autocuidado em diabetes em toda a Europa, para a maioria das pessoas, a educação sobre 

diabetes não está realmente incorporada nos cuidados clínicos de rotina, sendo vista como um 

complemento opcional às terapias convencionais.  

 

7. 2 Atividades de autocuidado  

 

Já com relação as atividades de autocuidado, os entrevistados relataram seguir 

uma alimentação saudável em média 4,9 dias da semana, corroborando com o estudo de 

Visentin et al (2016), no qual a média foi de 4,5 para uma dieta adequada, já quando 

questionados sobre seguir orientação alimentar dada por profissionais de saúde, a média se 

mantém em 4,7 dias, o que diverge do resultado obtido pelo estudo supracitado que encontrou 

um média de 3,5 dias.  

Em um estudo realizado no Brasil com diabéticos tipos 2, evidenciou uma ingesta 

de alimentação sem acompanhamento profissional em 53,1% dos 96 participantes (FREITAS 

et al., 2014). Quanto a ingesta de frutas ou verduras a aderência foi em média de 3,6 dias, no 

aspecto ingestão de gorduras ou derivados do leite, a pesquisa revelou uma média de 1,9 dias. 

No quesito consumo de doces, a média foi de apenas 1 dia por semana, dados que concordam 

com outros estudos que utilizaram o mesmo questionário de atividades de autocuidado 

(VISENTIN et al, 2016). 

A adesão a terapia alimentar saudável é de fundamental importância para o 

gerenciamento da doença, bem como na prevenção do desenvolvimento das complicações 

crônica decorrentes do DM. Além disso, o controle de peso mostra-se um fator que auxilia na 
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redução dos riscos de comorbidades, tendo em vista o papel do tecido adiposo em promover a 

resistência à insulina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2011). 

A sociedade brasileira de diabetes traz que o consumo em quantidade suficiente 

de fibras solúveis, podem intervir na absorção da glicose proveniente dos alimentos fazendo 

com que haja uma diminuição dos picos glicêmicos no período pós-prandial. Além do mais, o 

consumo excessivo de ácidos graxos saturados, como o presente em carnes e derivados do 

leite, aumentam a concentração plasmática de LDL, por isso as dietas devem restringir para 

valores abaixo de 7% do valor calórico total de alimentos desse grupo (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). Nesse estudo, quase 80% dos indivíduos relataram 

ingerir até 3 dias da semana esses tipos de alimentos. 

Dentre as comorbidades mais presentes no paciente diabético, está a hipertensão 

arterial e a dislipidemia que em associação podem elevar em 50% o risco de uma doença 

arterial coronariana. Intervenções que busquem a mudança do estilo de vida, inclusive com 

introdução de práticas alimentares saudáveis são essenciais para a prevenção de riscos 

cardiovasculares. (BRASIL, 2006).  

O consumo de sacarose (combinação de glicose com frutose) por pessoas com 

diabetes não apresenta total restrição, posto que ela não aumenta de forma significativa a 

glicemia quando comparada a outros carboidratos, quando ingerida em quantidades 

equivalentes. Portanto, o consumo adequado pode ser inserido no contexto de uma 

alimentação saudável. Entretanto, se a ingesta for associada a refeição, deve-se fazer a 

substituição de outras fontes de carboidratos. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2017; AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017; CANADIAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2013) 

Hoje, a Organização Mundial da Saúde (OMS) traz como recomendação que o 

consumo de sacarose não deve ultrapassar 5% do valor energético total diária seja para a 

população geral ou diabéticos. (WORLD HEALTH ORGANIZATION; 2015). Por fim, o 

consumo de doces não deve ser encorajado aos adolescentes diabéticos, porém mitos como a 

proibição total devem ser abolidos, visto que tais mitos podem desenvolver uma barreira para 

a adesão a alimentação saudável. O que pode ser evidencia pelos dados obtidos nesse estudo, 

em que quase 50% dos adolescentes referiram não consumir doces nenhum dia da semana. 

Quanto a aderência a atividade física, a média de dias foi de 2,2 considerado um 

baixo índice de adesão. No que se refere a realização de atividades físicas específicas a média 

permaneceu baixa, 2 dias na semana. Nesse estudo consideramos ser ativo realizar atividade 

física por no mínimo 60 minutos, porém a média de adesão permanece baixo mesmo em 
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estudos que levaram em consideração apenas 30 minutos de atividade (VISENTIN et al, 

2016; DUARTE et al, 2012). 

Duarte e colaboradores (2012) realizaram um estudo com o objetivo de comparar 

o nível de atividade física e cuidados relacionados ao exercício em pacientes com DM1, no 

qual foi observado uma baixa adesão dos pacientes ao exercício físico. Foram avaliados 225 

pacientes com DM, sendo 107 pacientes com DM1 (47,6%) e 118 com DM2 (52,4%). Do 

total de pacientes com DM, apenas 85 (37,1%) relataram praticar exercício físico 

regularmente. 

Em uma outra pesquisa, o nível de atividade física também demonstrou-se baixo. 

Um total de 203 mulheres adolescentes com DM1 entre as idades de 11 e 19 anos de idade 

foram avaliadas através de um questionário sobre atividade física. Os resultados 

demonstraram que apenas 5% dos pacientes atendiam as recomendações internacionais de 60 

minutos de atividade física moderada a vigorosa por dia (SCHWEIGER; KLINGENSMITH; 

SNELL-BERGEON, 2010). 

A promoção da atividade física, em qualquer faixa etária, ainda é um caminho 

complexo e desconhecido. Na população adolescente, a literatura recomenda o uso de 

estratégias multicomponentes que abranjam desde o contexto escolar, à família, o ambiente 

até o bairro no qual residam os indivíduos (CUSHING et al.,2014; LANGFORD et al., 2014; 

PERRY et al., 2012). Estudo de BARBOSA FILHO (2016) evidencia em seus resultados o 

efeito positivo de uma intervenção multicomponentes na prática de atividade física com o 

aumento no tempo semanal total de atividade física, e no número de AF praticadas por 

semana, tais achados podem ser considerados importantes dentro da saúde coletiva, visto que 

pequenas mudanças em fatores de saúde podem ter um impacto significativo na questão da 

prevenção primária.   

Além disso, na população de adolescentes diabéticos, os benefícios atribuídos à 

atividade física regularmente praticada são inúmeros, além da melhora do condicionamento 

físico, existe o aumento da captação de glicose pelo músculo, redução da pressão arterial, 

melhora do perfil lipídico e da função endotelial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2011). 

Contudo, a prática de atividade física por pacientes com DM1 deve ser bem 

orientada, tendo em vista o risco aumentado para crises hiperglicêmicas, que podem ocorrer 

logo após o exercício ou até horas depois (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2011). Ainda há grande preocupação e controvérsia entre os autores sobre os efeitos benéficos 

da atividade física em pacientes com DM1, tendo em vista que os mesmos não estão 
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completamente comprovados.  Os distúrbios metabólicos associados ao exercício contínuo 

podem levar ao agravamento do controle da doença, exigindo cuidado em ajustar a ingestão 

de carboidratos e dosagem de insulina.  (BRUGNARA et al, 2012). 

Por causa de uma incapacidade de regulação da glicose sanguínea, pacientes com 

DM1 estão em maior risco de reações adversas ao exercício quando comparados a indivíduos 

saudáveis. Entretanto, os riscos do exercício podem ser em grande parte controlados com a 

preparação pré-exercício e prescrição de exercício apropriado (BURR; SHEPHARD; 

RIDDELL, 2012). Para isso, a monitorização da glicemia mostra-se fundamental para que as 

práticas educativas sejam realizadas com segurança, recomenda-se que seja feita antes, 

durante (se atividade superior a 45 min) e após a atividade. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2011) 

A monitorização glicêmica é uma medida fundamental no controle do DM.  No 

presente estudo, essa atividade obteve média de cinco, nos escores do questionário QAD, 

considerada próxima do desejável, que é sete, o que corrobora com outros estudos como o de 

Visentin et al (2016) e Daniele; Vasconcelose e Coutinho (2014) que trabalhou com a 

população de diabéticos tipo 1 e o de Samuel et al (2014) que abordou adultos com DM2, 

bem como Gomides et al. (2013). No entanto, espera-se que a automonitorização da glicemia 

capilar seja realizada por todas as pessoas com DM, principalmente, em uso de insulina. 

A American Diabetes Association (ADA), por meio de seu posicionamento oficial 

"Standards of Medical Care in Diabetes-2018", considera a monitorização glicêmica como 

parte integrante do conjunto de intervenções e como componente essencial de uma efetiva 

estratégia terapêutica para o controle adequado do diabetes. (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2018) 

A automonitorização dos níveis de glicose no sangue deve ser realizada para 

complementar a HbA1c porque é capaz de fornecer aos pacientes medições em tempo real de 

seus níveis de glicose no sangue.  Além disso, possibilita fornecer o feedback sobre os efeitos 

da dieta, exercício e estresse sobre os níveis reais de glicose no sangue no momento do teste, e 

pode dar à pessoa informações sobre os padrões e tendências do dia a dia nos níveis de glicose 

(HOLT, 2007) que precisam ser considerados ao avaliar a eficácia da dieta, estilo de vida e 

medicamentos prescritos (BENHALIMA; MATHIEU, 2012). A identificação de padrões e 

tendências pode permitir ajustes terapêuticos mais oportunos e específicos, em vez de adotar 

uma abordagem geral para reduzir os níveis de glicose no sangue (BERGENSTAL et al 

2005). 
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Ao contrário da prescrição de medicamentos antidiabéticos para os quais 

algoritmos foram desenvolvidos, o automonitoramento da glicose no sangue não é uma 

intervenção padronizada que pode ser aplicada de maneira idêntica em todos os pacientes e 

ambientes de saúde. Ele precisa ser prescrito individualmente de acordo com as necessidades 

específicas da pessoa, o acordo do paciente e as informações clínicas necessárias para 

determinar a intervenção de manejo mais apropriada (POLONSKY; FISHER, 2013). 

Em estudo realizado por Eid et al (2018), evidenciou que a maioria dos pacientes 

não dispõe de aparelho de monitorização da glicemia ou das tiras reagentes para realizar com 

frequência essa prática, o que torna o acompanhamento do tratamento algo bem mais 

complexo. Além disso, os que possuem o material necessário, o usam de maneira equivocada. 

Por fim, a última atividade de autocuidado pesquisada foi a terapia com insulinas. 

No qual mais de 80% dos adolescentes informaram administrá-la de 4 a 7 dias por semana. 

Corroborando com os resultados encontrados no estudo de Visentin et al (2016). Contudo, 

diferentemente do tratamento para o DM 2 que, na maioria das vezes inicia com 

hipoglicemiantes orais, no DM1 a aplicação de insulina começa logo após o diagnóstico, o 

que acarreta medos e receios por parte do paciente e seus cuidadores. No estudo de Cavini et 

al. (2016) pode-se observar, por meio das falas do adolescentes, o impacto da nova rotina de 

aplicação constante de insulina “Acho a aplicação de insulina mais difícil do que fazer dieta, 

porque dói um pouco. Achei muito difícil aprender a aplicar, na verdade ainda estou 

aprendendo”. 

Além disso a falta de conhecimento sobre a administração de insulina é outro 

fator preocupante para adesão ao tratamento. Estudo realizado em Portugal que objetivou 

analisar o conhecimento dos adolescentes diabéticos acerca da doença e dos cuidados, 

evidenciou que o conhecimento referente a administração de insulina teve menor porcentagem 

17,6% (n=51) em relação aos demais conhecimentos analisados, bem como que a maior parte 

dos adolescentes tiveram conceitos errôneos sobre os aspectos relacionados ao 

armazenamento das insulinas e insumos (FLORA; GAMEIRO, 2016). 

Diante disso, a educação em diabetes se configura na estratégia mais efetiva para 

o alcance da conhecimento adequado e da autonomia para autogestão da doença, incluindo a 

aplicação e armazenamento corretos da insulina, tornando-se indispensável para o alcance de 

um bom padrão de autocuidado (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

Assim sendo, o enfermeiro é membro da equipe de saúde que possui diversos 

papéis no acompanhamento da pessoa com DM que permeiam desde a prevenção, tratamento, 

mas principalmente as atividades de cunho educativo (BRASIL, 2013.). Com isso, 
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recomenda-se que esse profissional tenha habilidades e competências técnico-cientificas para 

conduzir adequadamente o tratamento do DM e exercer seu papel de educador em saúde.  

Porém, estudo realizado em 2018 mostra em seus resultados que a formação do 

enfermeiro na educação em diabetes é insuficiente para atuação holística, embora permita 

compartilhar conhecimentos pontuais acerca da doença, ainda utilizando-se d estratégias 

educacionais disponíveis limitada, sobretudo as palestras. Os enfermeiros se veem num 

contexto de desafios, improvisações, fragilidades e limitações, determinantes para o 

significado atribuído à educação em diabetes (COÊLHO et al, 2018). 

Ademais, na literatura latino-americana ainda é grande a lacuna no que se refere à 

avaliação da formação em educação em diabetes, em especial os enfermeiros, uma vez que a 

maior parte dos estudos foca apenas em aspectos fisiopatológicos da doença. 

 

7.3 Estágios de mudança do comportamento do MTT referentes aos autocuidados. 

 

Para iniciar o entendido dos fatores que cercam os estágios de mudança de 

comportamentos em saúde, é necessário compreender que a própria adolescência pode ser um 

fator influenciador, haja visto ser um período de muitas transformações, e o que se sabe sobre 

os processos de transição e adaptação que levam a uma maior adesão ao autocuidado, isto é a 

forma como os adolescentes associam os cuidados do regime terapêutico a sua vida, ainda é 

insipiente. (KAKLEAS et al, 2009). Alguns estudos revelam que as taxas de adesão não são 

expressivamente maiores em adultos quando comparadas as taxas na adolescência. 

(ANDERSON et al, 2009; KAPOFF et al, 2010). 

Para Lannotti (2006), a adolescência se caracteriza como um período crítico para 

os pacientes com DM1, na qual ocorre uma piora significativa no controle e adesão ao 

tratamento.  Além disso, a adolescência é o estágio do desenvolvimento quando o 

gerenciamento dos cuidados do diabetes começa a ser transferido dos pais para o adolescente 

e habitualmente ocorrem de forma gradual, como um processo dinâmico e individual. 

Com tudo, as pressões sociais e influências próprias à idade, juntamente com o 

desejo de adaptação a essa nova fase da vida, pode ser tornar a prioridade para alguns 

adolescentes, ocupando o lugar do aprendizado para o autocuidado na doença. Crescimento, 

desenvolvimento e mudanças durante a adolescência têm uma influência sobre a visão de vida 

dos adolescentes e consequentemente, na autogestão da sua condição crônica. 

Nos resultados encontrados sobre os EMC relacionados as atividades de 

autocuidado nessa pesquisa evidenciaram que em três, das quatro estudadas, mais de 50% dos 
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adolescentes encontravam-se em fase de manutenção segundo o modelo transteórico, apenas 

no autocuidado referente a prática de atividade física essa porcentagem foi inferior, com 

somente 37% dos adolescentes estando em fase efetiva de mudança do comportamento. 

O estudo de Granados e Escalante (2010) trouxe que os resultados da aplicação do 

modelo transteórico em pacientes com doenças crônicas, como o DM, que encontram-se em 

fase de ação e manutenção indicaram que há uma predisposição bem menor do 

desenvolvimento de problemas psicológicos. 

Em outro estudo realizado no México com adolescentes diabéticos que utilizou 

como referencial teórico o MTT para a realização de intervenção educativa, teve como 

achados que antes da intervenção, a maioria dos adolescente também encontrava-se em fase 

de ação ou manutenção para a aplicação de insulina, monitorização glicemia e adesão a dieta, 

e que o número de indivíduos em fase de preparação ou contemplação para a atividade física 

superou as outras fases, assim como ocorreu neste estudo. Após esse investigação inicial, 

foram realizadas workshops com os adolescentes, porém separados por estágio de 

manutenção. Com isso, foi observado, após as intervenções, um aumento na atenção a prática 

de atividade física e cuidado com os pés (LUNA; BARRAGÁN, 2014).  

Diante do exposto, observa-se a importância da personalização e individualização 

das práticas de educação em saúde/diabetes, pois como pode ser evidenciado pelos resultados 

desse estudo que corroboram com a literatura, muitos são os fatores que interferem na boa 

adesão ao complexo tratamento do diabetes, com isso o planejamento de atividades de 

educação deve levar em conta, por exemplo, a fase do estágio da mudança do comportamento 

em que o indivíduo se encontra, visto que uma mesma estratégia desenvolvida para diabéticos 

em fase de manutenção, não poderá ser a mesma para o adolescente que ainda não percebe a 

necessidade da mudança de comportamento (pré-contemplação).  

Portanto, as intervenções que são estruturadas considerando a realidade do sujeito, 

seu nível de motivação e informação, bem como seus recursos materiais e sociais, pode ser 

eficaz e significativo para impulsionar e manter mudanças em relação a comportamentos 

saudáveis. No campo da promoção da saúde, o Modelo Transteórico se posiciona como uma 

das propostas mais inovadoras pelas possibilidades que oferece de planejar e executar 

intervenções baseadas nas características específicas das populações ou grupos aos quais são 

direcionados as ações (Cabrera, 2000). 

Com relação aos fatores que podem influenciar o adolescentes no estadiamento 

das diferentes fases do MTT, observa-se nesse estudo que a variável sexo não mostrou 

associação estatisticamente significativa em nenhuma das atividades de autocuidado, o que 
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pode-se inferir que essa variável não apresenta interferência para a aquisição da mudança de 

estágio de comportamento. 

A idade dos adolescentes é fator influenciador nos estágios de mudança do 

comportamento para alimentação e prática de atividade física. Assim, faz-se necessário 

atentar para esse fator, pois sabe-se que a primeira fase da adolescência, que pela OMS (1995) 

é compreendida dos 10 aos 14 anos, é a fase de transição de responsabilidades, no caso do 

adolescente com doença crônica, a responsabilidade do cuidado com a doença é transferido de 

forma gradual dos pais para o adolescente. A fase que compreende dos 15 aos 19 anos é 

caracterizada pelo maior senso de autonomia, afastamento dos pais e aproximação ao grupo 

de pares (BRASIL, 2008).  Estudo de Luna e Barragán (2014) ressaltou a importância da 

separação dos adolescentes em grupos homogêneos de idade, o resultado disso foi visto nos 

achados do estudo, pois observa-se que adolescentes em fase inicial apresentaram demandar 

bem diversas dos adolescentes em idades mais avançadas.  

Os resultados também foram semelhantes para o tempo de diagnóstico da doença, 

que evidenciou que quanto mais anos de dignóstico maior a proporção de indivíduos em fase 

efetiva de mundança do comportamento alimentar e prática de atividade física. A literatura 

diverge quanto a esse aspecto o estudo de  Almino e autores (2009) encontrou que quanto 

maior o tempo de diagnóstico, maior a propensão para um melhor controle glicêmico, tendo 

em vista o maior conhecimento relativos a doença, bem como maior conhecimento sobre o 

próprio o corpo e sus relação com a doença. 

Por outro lado pesquisa de  Eisenberg e colaboradores (2016) mostrou que 

adoelscentes com maior quantidade de anos de diagnóstico apresentavam um ciclos de bom e 

mau controle glicemico, uma das razões expostas para tal fato, é  a relação com os pares, pois 

muitas adolescentes para não parecerem “diferentes” perante os amigos, acabam diminuindo a 

vigilância quanto a dieta  e  a prática de automonitorização glicêmica.  

  Outra variável que mostrou relação significativa com os estágios de mundança 

do comportamento alimentar e atividade física  foi a renda. Observa-se que com o aumento da 

renda, também aumenta o número de adolescentes que estão em fase de mantenção. Para o 

autocuidado atividade física, os anos de estudos também mostrou-se uma variável 

influenciadora para a mudança de comportamento. 

 O aumento da faixa etária, mais anos de diagnóstico da doença e maior 

escolaridade são as variáveis que influenciam, nesse estudo, de forma positiva a mundança de 

comportamento da automonitorização glicêmica.  
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O tempo de diagnóstico e anos de estudos foram as variáveis que influenciaram a 

fase de manutenção no quesito insulinoterapia, pois mais de 50% dos adolecentes que 

estavam nessa fase, possuem mais de 9 anos de estudo e mais de um ano de diagnóstico. 

Diante de todo o exposto, ressalta-se mais uma vez a importância do planejamento 

das intevenções educativas baseadas no conhecimento prévio dos fatores que interferem na 

mundança de comportamento efetiva para todas as atividades de autocuidado relacionadas a 

melhor adesão do tratamento, bem como melhor controle glicêmico do DM. 

Para tal, faz-se necessário a compreensão dos fatores fisiológicos, psicológicos, 

sociodemográficos e clínicos relacionados ao  diabetes mellitus tipo 1, especialmente no que 

se referente ao adolescente. Com isso, a capacitação e treinamento sobre essa temática 

mostra-se de extrema relevância. 

Todas as principais entidades relacionadas ao DM, como Sociedade Brasileira de 

Diabetes e Associação Americana de Diabetes,  já consideram a educação em diabetes a 

principal ferramenta para a garantia do autocuidado. Porém para se assegurar um resultado 

efetivo, é fundamental o tratamento em equipe e sua adequada qualificação (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

Ademais, com anteriomente mencionado, todas as etapas do tratamento do 

diabetes deve ser individualizada e envolver o paciente e suas necessidades em todo o 

processo. Todos os profissionais, inculice o enfermeiro,  precisam estar qualificados e em 

constante atualização, pois o diabetes requer atenção contínua, assim como as técnicas 

educativas devem ser elaboradas com base no conhecimento prévio da populaçao assitida, 

com o desenvolvimento conjunto de um plano de cuidados. O indivíduo com DM, sua família 

e rede de apoio precisam estar concientes da importância da adoção de um estilo de vida 

saudável (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

 

7.4 Suporte Social e sua relação com o MTT 

 

No que diz respeito, aos aspectos relativos ao suporte social, os resultados desse 

estudo evidenciaram que para todas as quatro atividades de autocuidado aqui estudadas, o 

desejo de apoio de familiares e amigos foi fortemente expressado pela maioria dos 

adolescentes, assim como quando questionados se a família e amigos apoiava o adolescente, 

mais de 50% afirmaram possuir fortemente esse apoio. Estudo realizado na Nova Zelândia, 

evidenciou que um baixo apoio de familiares e da equipe de saúde estava relacionado um pior 

autocuidado e autogerenciamento do controle do diabetes, com menos idas as consultas, 
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menor controle dietético, menor realização de automonitorização e maiores níveis de HBA1c, 

além disse foi visto também um maior índice de sensação de angústia ou sobrecarga nos 

adolescentes por conta do diabetes (SINGH; FARRUGGIA; PETERSON, 2013). 

Estudo de Boas e autores (2009) mostrou que adolescentes com DM1 que 

percebem possuir um fraco apoio social tendem a apresentar um maior descontrole da 

glicemia, bem como menor adesão aos cuidados relacionados a doença.  

Diversos estudos têm ressaltado a importância do suporte social na vida dos 

adolescentes, salientando principalmente a importância do apoio familiar (JASER; GREY, 

2007; NOVATO; GROSSI, 2011), da equipe de saúde e de amigos (HUUS; ENSKAR, 2007; 

KARLOSS; ARMAN; WIKBLAD, 2008; LLERGO; ARAIZA, 2009) para um melhor 

controle glicêmico.  

Além disso, é sabido que adolescentes com diabetes estão sob maior risco de 

desenvolver transtornos psiquiátricos ou alimentares, assim como abuso de substâncias, 

acarretando à não adesão ao tratamento e à deterioração do controle glicêmico (KAKLEAS et 

al., 2009; WILLIAMS; SHARPE; MULLAN, 2014). Os resultados desse estudo mostraram 

que a maior parte dos adolescentes, não enfrenta problemas quanto a não aceitação ou não 

apoio por parte de familiares ou amigos, o que corrobora com achados do estudo de (SINGH; 

FARRUGGIA; PETERSON, 2013). 

 Um revisão sistemática sobre o suporte social em adolescentes com DM1, 

evidenciou que observou-se que adolescentes que recebiam muitas críticas e ações negativas 

de seus pais, apresentavam mais sintomas depressivos, dados esses que demonstram que a 

qualidade do cuidado familiar influencia no bem-estar dos adolescentes, o que pode ser 

estimulado pela equipe de saúde por meios de estratégias que promovam relações positivas 

entre pais e filhos com DM1 (CASSARINO-PEREZ; ALVES; DELL’AGLIO, 2014; 

ARMSTRONG; STREISAND, 2011). 

Nessa mesma revisão, as equipes de saúde foram vistas com importante fonte de 

suporte, um total de 33 estudos demonstrou o reconhecimento dos enfermeiros, médicos e 

outros profissionais da saúde como importantes fontes de apoio (CASSARINO-PEREZ; 

ALVES; DELL’AGLIO, 2014). 

Quando relaciona-se o suporte social com os estágios de mudança do 

comportamento, os achados desse estudo revelam que os adolescentes em fase de pré-

contemplação ou contemplação para uma alimentação saudável, foram os que tiveram 

disseram não querer ajuda ou apoio familiar ou de amigos, o que faz todo o sentido, visto que 

se o indivíduo não visualiza a necessidade da mudança de comportamento, dificilmente quer 
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ajuda de alguém. Estudo realizado com diabéticos tipo 2 também encontrou tais resultados 

principalmente no que se refere a prática de alimentação saudável e atividade física 

(GUICCIARDI et al., 2014).  

Contudo, sabe-se que o diabetes traz mudanças significativas na relação que o 

paciente estabelece com seu próprio corpo e com o mundo que o cerca. A alimentação é um 

dos primeiros e principais componentes a ser alterado na rotina de indivíduos recém 

diagnosticados com DM1 (BARRETO et al., 2012). Com isso, mais uma vez o apoio da sua 

rede, seja pais, amigos ou profissionais de saúde, se faz de extrema importância, visto que a 

adaptação ao novo estilo de vida, a literatura revela, é o que mais angustia os adolescentes, 

pois devem se adaptar em um curto período de tempo em uma rotina de compromissos 

sociais, diversas idas as consultas e unidades de saúde e, principalmente a manutenção de uma 

dieta equilibrada frente a amigos não-diabéticos (SANTOS; ENUNO, 2003; IMONIANA, 

2006).  

As outras três atividades de autocuidado estudadas, atividade física, 

monitorização glicêmica e insulinas, também apresentaram resultados semelhantes ao da 

alimentação saudável. Aqueles adolescentes que são ativos, ou seja estão em fase de 

manutenção, foram os que apresentaram maior relato de suporte social, esse mesmo resultado 

pode ser visto também nas duas outras atividades. Por fim, quando se correlaciona, as 

questões de suporte social com a hemoglobina glicada não foram observadas significância 

estatística. Estudo de Chew e autores (2015) realizada com pacientes com DM 2 também 

constatou que não haver relação entre o suporte social e a média de HbA1c.  

Por fim, observa-se na literatura que o número de publicações relacionando o 

adolescentes com diabetes e sua rede de apoio vem aumentando, contudo ainda é escasso o 

número de publicações no Brasil referente a essa temática. Por meio de uma revisão 

sistemática, constatou-se que o país com mais estudos publicados sobre suporte social em 

adolescentes diabéticos foram os EUA, porém estudos brasileiros foram pouco achados apoio 

(CASSARINO-PEREZ; ALVES; DELL’AGLIO, 2014). Revelando um vasto campo ainda a 

ser explorado nas pesquisas científicas. 

 

7. 5 Limitações e Recomendações 

 

Uma das limitações desse estudo deu-se pelo pequeno número de adolescentes e 

pelo fato do estudo ter sido desenvolvido em apenas um local, que embora atenda pacientes 

de diversos municípios do estado, faz-se necessário o desenvolvimentos de estudos de maior 
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abrangência territorial, para ampliação da amostra e obtenção de resultados mais fidedignos. 

Além disso, pela limitação de tempo de coleta de dados, a amostra não pode ser realizada de 

forma aleatória, fato que poderia diminuir vieses relacionados a amostragem 

Diante disso, recomenda-se uma investigação mais abrangente em outros 

ambulatórios referência em diabetes, bem como Unidades Básicas de Saúde, a fim de ser 

obter o perfil sociodemográfico, clinico e de autocuidado dos pacientes atendidos nestes 

serviços, além disso a implantação de estratégias educativas com o intuito de sensibilizar os 

adolescentes para uma melhora adesão as atividades de autocuidado e o controle glicêmico.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos por esse estudo, foi possível observar que  diversos 

são os fatores que influenciam um bom controle glicêmico, bem como uma adesão efetiva a 

uma mudança de comportamento e, embora a maior dos adolescentes estejam em processo de 

adesão permanente a mudança para a alimentação saudável, automonitorização da glicemia, 

administração de insulina, ainda é alto o valor de pacientes em controle glicêmico inadequado 

por valores de hemoglobina glicada fora da meta estabelecida.  

Ademais, o índice de adolescentes que não praticam nenhum tipo de atividade 

educativa mostrou-se alto, e mesmo a literatura trazendo diversas evidencias sobre os 

benefícios da mesma, ainda é uma temática pouco abordada durante as consultas de 

acompanhamento, bem como a sensibilização para a mudança desse comportamento, por 

meio de intervenções educativas, pouco realizadas. 

Outro dado que se revelou bastante importante, é o fato de adolescentes que tem o 

hábito de frequentarem grupos de educação em diabetes terem níveis de hemoglobina glicada 

menores do que aqueles que não participam, o que mostra a importância do investimento em 

educação como estratégia de melhora do controle glicêmico, pois por meio do 

compartilhamento de conhecimentos relativos a doença, o indivíduo pode emponderar-se para 

decidir mudar um comportamento não saudável.  

Além disso, a participação da família, dos amigos e da equipe de saúde como rede 

de apoio desse adolescente também se mostra eficaz como um indicar de melhor controle 

glicêmico, trazendo evidencias para os profissionais de saúde que as relações sociais do 

indivíduo com DM1 também devem ser consideradas durante o tratamento da doença crônica, 

bem como a prática de estimulação desses vínculos.  

É notório que um bom controle do DM perpassa por diversos elementos, que 

devem ser abordados de maneira tão importante como a prescrição das medicações, pois a 

literatura já revela que dentro do complexo tratamento dessa doença o enfoque em apenas um 

de seus componentes dificilmente resultará em controle adequado. 
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Com isso, a equipe de saúde, e principalmente o enfermeiro, deve estar atento ao 

cuidado holístico desse indivíduo, que extrapola o ensino da automonitorização glicêmica ou 

aplicação de insulinas, mas que deve perpassar por todo o processo educativo que envolve o 

tratamento do diabetes. Para tal, faz-se necessário sempre a busca por atualização e 

aprimoramento de técnicas e conhecimentos para abordagem eficaz e que promove mudança 

efetiva de comportamento. 
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APENDICE A 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

Objetivo: Sistematizar a aplicação do questionário para a coleta de dados da pesquisa. 

Equipamentos necessários:  

 Instrumento impresso 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE/ Termo de assentimento 

 Pranchetas 

 Pastas 

 Canetas 

 Sala reservada para o preenchimento do instrumento 

 

PROCEDIMENTOS 

1) Selecionar previamente, por meio dos prontuários, ao adolescentes com perfil para 

participar da pesquisa. 

2) Apresentar-se como enfermeiro e/ou acadêmico de enfermagem, explanar os objetivos 

da pesquisa e a importância de sua participação para o adolescente e responsável legal 

e ao final fazer o convite da participação no estudo.  

3) Em uma sala, previamente destinada para a coleta, solicitar que o possível participante 

do estudo leia o termo de assentimento, bem como seu responsável leia o TCLE, ao 

final da leitura esclareça possíveis dúvidas e solicite que todos os termos sejam 

devidamente assinados.  

4) Após esclarecimentos de possíveis dúvidas do sujeito e recolhimento dos termos, terá 

início a coleta de dados.  

5) Deixe claro que a aplicação do questionário durará em torno de 30 minutos e que pode 

ser longo. Neste momento o participante tem todo o direito de desistir! 

6) Pergunte como o participante gostaria de ser chamado, e tente sempre chamá-lo pelo 

nome. 

7) Seja simpático. O instrumento é longo e seu preenchimento dependerá da sua empatia 

com o participante. Enfatize a relevância dos resultados dessa pesquisa para a 

melhoria das práticas de educação em Diabetes para adolescentes. 

8) Deixe o participante a vontade para responder ao questionário, apenas esclareça 

possíveis dúvidas relacionadas à escrita. NÃO INDUZA AS RESPOSTAS. 

9) Ao terminar o instrumento, revise de forma rápida todas as páginas para verificar se 

nenhum item foi esquecido. 

10) Nunca deixe uma resposta em branco, a não ser que o próprio instrumento solicite. 

11) Ao término da aplicação do instrumento, tire as possíveis dúvidas do participante que 

surgiram. 

12) Agradeça a participação do adolescente. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sr.(a) Pais/responsável,  

 

Eu, Clarice da Silva Neves, enfermeira, mestranda em Enfermagem pela 

Universidade Federal do Ceará, sob orientação da Profa. Fabiane do Amaral Gubert, estou 

desenvolvendo uma pesquisa intitulada ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE 

COMPORTAMENTO EM SAÚDE RELACIONADOS AO DIABETES TIPO 1 

ENTRE ADOLESCENTES que tem como objetivo investigar quais os fatores, sejam eles, 

sociais, clínicos relacionados ao diabetes ou mesmo de suporte social, estão   associados aos 

estágios de mudança de comportamento em saúde relacionados ao Diabetes Tipo 1. Estágios 

esses que foram definidos por dois estudiosos da área, Prochaska e DiClemente que explica 

que a mudança de comportamento é composta por cinco estágios, sendo eles: Pré-

contemplação, ou seja o indivíduo não tem a intenção de mudar um comportamento, como 

deixar de ser sedentário, por exemplo; o segundo estágio é da contemplação, no qual a pessoa 

já começa a pensar em deixar de não praticar atividade física (exemplo), mas de fato, não 

toma nenhuma ação para que isso aconteça; o terceiro estágio é a preparação, caracterizado 

quando o indivíduo já começa a pensar na mudança em um futuro próximo, como por 

exemplo daqui há 6 meses; o quarto estágio é a ação, onde o indivíduo de fato toma uma 

atitude para começar a mudança de comportamento, exemplo, começa a frequentar a 

academia todos os dias para sair do sedentarismo. E o último estágio de mudança no 

comportamento é a manutenção, ou seja o indivíduo permanece frequentando a academia e 

mantendo uma rotina de atividades físicas, deixando, de fato, de ser sedentário e passando a 

ser um indivíduo ativo. 

O estudo está sendo realizada pelo Grupo de Pesquisa Puericultura-

CEDEFAM/UFC pertencente ao Departamento de Enfermagem/Universidade Federal do 

Ceará (DENF-UFC). O local no qual será realizado a pesquisa é o ambulatório de pediatria 

vinculado ao Hospital Universitário Walter Cantídio. Para participar, seu filho(a) terá que 

responder um formulário, que será lido por um dos pesquisadores, contendo questões sobre 

dados sóciodemográficos, clínicos (idade, sexo, renda familiar, tempo de diagnóstico, tipo de 

tratamento, entre outros) e questões relativas ao autocuidado em Diabetes, totalizando 35 

questões. A duração média do preenchimento será de 30 minutos. A realização desse 

momento será realizado em uma sala reservada. 

Os resultados que se deseja alcançar ao final do estudo são os seguintes: 

identificar possíveis diferenças entre os estágios de mudança do comportamento que 

interferem com o tratamento e com isso nos valores de hemoglobina glicada dos adolescentes 

com DM1, além de verificar as relações que podem existir entre o apoio social, autocuidado 

(dieta, atividade física, monitoramento glicêmico e insulinoterapia) e os estágios de mudança 

de comportamento dos adolescentes com DM1. O estudo será importante, pois os resultados 

serão norteadores para as práticas futuras de educação em Diabetes, tendo em vista que 

intervenções baseadas na necessidade real de cada adolescente poderão ser realizadas. 

Tendo em vista a importância da participação de seu filho na pesquisa, convido-

o(a), a participar deste estudo, sendo necessário esclarecer que: a sua participação na pesquisa 

deverá ser de livre e de espontânea vontade, sem nenhuma forma de pagamento pela mesma; 

ao participar da pesquisa, seu filho(a) ficará exposto a um risco/desconforto mínimo, na 
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medida em que estaremos perguntando sobre assuntos relacionados ao autocuidado em 

Diabetes, o que poderá gerar algum constrangimento. 

Informo, ainda, que seu filho tem direito de não participar, se assim desejar, sem 

que isso lhe traga qualquer prejuízo; certifico que ele não terá ônus de qualquer natureza; 

garanto-lhe o anonimato e sigilo quanto ao seu nome e quanto às informações prestadas 

durante a pesquisa, sendo estas utilizadas como única finalidade de colaborar com a presente 

dissertação de mestrado bem como a divulgação em relatórios e revistas científicas. 

Mesmo tendo aceitado participar, se por qualquer motivo, durante o andamento da 

pesquisa, resolver desistir, tem toda a liberdade para retirar o seu consentimento. Ressalto 

ainda que a aplicação do questionário será realizada no momento em que seu filho estiver 

disponível para tal atividade, não comprometendo assim a sua rotina.  

Este documento será emitido em duas vias, sendo uma delas deixada com o (a) 

Sr.(a) e a outra com a pesquisadora. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a responsável pela pesquisa no 

endereço/telefone abaixo:  

Nome: Clarice da Silva Neves  

Endereço: Travessa Sargento Moacir, 31 – Padre Andrade, Fortaleza, Ceará.  

Contato: (85) 9.9667-8580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no estudo, dirija-se 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Rua Coronel Nunes de Melo, 

1000, Rodolfo Teófilo. Tel (85) 3366.8344 
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APENDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Eu, ____________________________________, _____anos, RG: _____________ declaro 

que é de livre e espontânea vontade que permito a participação do meu filho (a) como 

voluntário da pesquisa “FATORES ASSOCIADOS AOS ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE 

COMPORTAMENTO EM SAÚDE RELACIONADOS AO DIABETES TIPO 1 

ENTRE ADOLESCENTES ” Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer 

perguntas sobre o seu conteúdo, como também da pesquisa e recebi explicações que 

responderam por completo as minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia 

assinada deste termo. 

 

Fortaleza, ___ de ____________ de _______.  

 

___________________________              ____/___/____           ___________________ 

Nome do voluntário                                            Data                            Assinatura  

 

 

__________________________               ___/___/____         _____________________ 

Nome do pesquisador                                        Data                            Assinatura 

  

__________________________               ___/___/____       ______________________ 

Nome do profissional                                         Data                            Assinatura  

que aplicou o TCLE          

APÊNDICE C- TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidado(a) como participante da pesquisa: FATORES 

ASSOCIADOS AOS ESTÁGIOS DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO EM 

SAÚDE RELACIONADOS AO DIABETES TIPO 1 ENTRE ADOLESCENTES. Nesse 

estudo pretendemos investigar os fatores associados aos estágios de mudança de 

comportamento em saúde relacionados ao Diabetes Tipo 1. O motivo que nos leva a estudar 

esse assunto é que investigações capazes de produzir conhecimentos sobre os fatores que 

interferem de modo mais significativo na mudança dos estágios de comportamento podem 

proporcionar que sejam desenvolvidas ações direcionadas e que favoreçam o empoderamento, 

bem como um maior autoeficácia no controle do diabetes. 

Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): você responderá 

um questionário que contém perguntas sobre dados sócio demográficos (idade, renda familiar, 

procedência, entre outros) e questões que versão sobre o autocuidado no Diabetes e suporte 

social. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 
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financeira. Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco 

mínimo isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar 

banho, ler etc. Apesar disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no 

caso de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

 

Eu, __________________________________________________, portador(a) do documento 

de Identidade ____________________, fui informado(a) dos objetivos do presente estudo de 

maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 

solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar, se 

assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que 

concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste Termo de Assentimento e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Fortaleza, ____ de ______________ de 20____ . 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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APÊNDICE D - FORMULÁRIO COLETA DE DADOS 

 

 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1. Idade _______ (anos) 

2. Sexo:   

1. Masculino    2. Feminino 

3. Tempo de diagnóstico de diabetes_______ (em meses) 

4. Renda familiar____________ (em reais) 

5. Quantas pessoas moram com você? ________ 

6. Anos de estudo_________ 

7. Cuidador principal 

1. Mae 

2. Avó 

3. Pai 

4. Tia 

8. Procedência:  

1. Capital    2. Interior 

DADOS SOBRE A DOENCA E SEUS CUIDADOS 

 

9. Episódio de internação anterior:  

 1. Sim       2. Não   

Se caso afirmativo, especifique a causa: ________________________  

1. Cetoacidose 

2. Hiperglicemia 

3. Hipoglicemia  

4. Sinais e sintomas de DM 

5. DM descompesado 

6. Outras 

10. Participa de programas de educação em diabetes (grupos educativos)?  
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  1. Sim       2. Não   

11. Se sim, em qual local? 

1. Escola  

 2. Unidade Básica de saúde   

3. Ambulatório/ serviço secundário ou terciário  

4. Outros 

12. Que meios de comunicação você utiliza para obter informações sobre o autocuidado 

relacionado ao DM? 

1. Internet (blogs, sites, redes sociais...) 

2. Televisão 

3. Jornais e/ou revistas 

4. Amigos 

5. Familiares 

6. Nenhum 

7. Profissional de saude 

8. Outros 

 

13. Tempo de acompanhamento no ambulatório ______ (meses) 

14. Faz acompanhamento em outra unidade?     

 1. Sim   2. Não 

15. Se sim, onde? 

1. UBS (capital)     

 2. UBS (interior)  

 3. Consultório particular  

 4. Outros 

16. Valor da última H1Ac_______% 
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APÊNDICE E – CARTA-CONVITE 

Prezado (a), 

 Estou desenvolvendo uma pesquisa, na condição de discente de enfermagem do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará – UFC, a 

qual possui como objetivo geral: "Investigar os fatores associados aos estágios de mudança de 

comportamento em saúde relacionados ao Diabetes Tipo 1 entre adolescentes de um 

ambulatório de referência em Diabetes."  

Por reconhecimento de sua experiência profissional em uma ou mais das seguintes 

áreas (Diabetes Mellitus; Educação em saúde/diabetes; Teorias de Mudança de 

comportamento.), você está sendo convidado para emitir seu julgamento sobre o conteúdo do 

referido questionário.  

Desde já, agradeço sua atenção. Estou certa de que sua valorosa contribuição em 

muito ampliará as possibilidades deste estudo. Coloco-me à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Solicito que caso aceite participar da pesquisa como juiz de conteúdo, confirme 

sua participação por email. 

Atenciosamente, 

 

Clarice da Silva Neves. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do 

Ceará (UFC) Contato: clariceenfufc@yahoo.com.br / clariceneves90@gmail.com  

Fabiane do Amaral Gubert. Orientadora. Professora adjunta do Departamento de 

enfermagem da UFC Contato: fabianegubert@hotmail.com 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES DE AUTOCUIDADO COM O 

DIABETES – QAD 

 

Versão traduzida e adaptada para português de Summary of Diabetes Self-Care Activities de 

Glasgow R, Toobert D, Hampson S (2000), por Bastos F e Lopes c(2004). 

(As perguntas que se seguem questionam-no sobre seus cuidados com o diabetes durante os 

últimos sete dias. Se você esteve doente durante os últimos sete dias, por 

favor lembre-se dos últimos sete dias em que não estava doente) 

 
1. ALIMENTAÇÃO GERAL 

1.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS seguiu uma alimentação saudável*?  

   *Entende-se por alimentação saudável, aquela que atende todas as necessidades do corpo, ela deve 

ser: variada, possuir vários grupos de alimentos cada um fornecendo diferentes nutrientes; equilibrada, 

por exemplo, comer mais frutas que alimentos gordurosos; ser colorida quanto mais colorida mais 

nutrientes diferentes possui (BRASIL, 2014). 

0  1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1 Considerando que ter uma alimentação saudável é praticá-la todos os dias, responda: 

A) Sim, EU TENHO uma alimentação saudável há 6 meses ou mais. 

 B) Sim, EU TENHO uma alimentação saudável há menos de 6 meses. 

 C) Eu NÃO TENHO uma alimentação saudável, mas quero ter nos próximos 30 dias. 

 D) Eu NÃO TENHO uma alimentação saudável, mas quero ter nos próximos 6 meses. 

 E) Eu NÃO TENHO, e NÃO quero ter nos próximos 6 meses. 

 

Opção de resposta (A) - Fase de Manutenção  
Opção de resposta (B) - Fase de Ação  
Opção de resposta (C) - Fase de Preparação 
Opção de resposta (D) - Estágio de contemplação  
Opção de resposta (E) - Fase Pré-contemplação 

 

1.2 Durante o último mês, QUANTOS DIAS POR SEMANA, em média, seguiu a orientação 

alimentar, dada por um profissional de saúde (médico, enfermeiro, nutricionista)?  

 A) Sim, EU SIGO as orientações todos os dias da semana há 6 meses ou mais. 

 B) Sim, EU SIGO as todas orientações pelo menos cinco dias da semana há menos de 6 

meses. 

 C) Eu NÃO SIGO todas as orientações durante a semana, mas quero seguir nos próximos 

30 dias. 

 D) Eu NÃO SIGO todas as orientações durante a semana, mas quero seguir nos próximos 

6 meses. 

E) Eu NÃO SIGO, e NÃO quero seguir nos próximos 6 meses 

 

ESTÁGIO DE MUDANÇA: _____________________________  

 

 

2. ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA 

2.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu cinco ou mais porções de frutas e/ou vegetais? 

                       0 1 2 3 4 5 6 7 
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2.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu alimentos ricos em gordura, como carnes vermelhas 

ou alimentos com leite integral ou derivados?  

                       0 1 2 3 4 5 6 7 

2.3 Em quantos dos últimos sete dias comeu doces?  

                        0 1 2 3 4 5 6 7 

3. ATIVIDADE FÍSICA 

3.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS realizou atividade física durante pelo menos 60 minutos 

(minutos totais de atividade contínua, inclusive andar)?  

                         0 1 2 3 4 5 6 7 

 

3.1.1 Considerando que ser fisicamente ativo é fazer essas atividades físicas todos os dias, responda: 

 A) Sim, EU SOU ATIVO há 6 meses ou mais. 

 B) Sim, EU SOU ATIVO há menos de 6 meses. 

 C) Eu NÃO SOU ATIVO, mas quero ser ativo nos próximos 30 dias. 

 D) Eu NAÃO SOU ATIVO, mas quero ser ativo nos próximos 6 meses 

 E) Eu NÃO SOU ATIVO, e NÃO quero ser ativo nos próximos 6 meses. 

 

ESTÁGIO DE MUDANÇA: _____________________________  

 

 

3.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS praticou algum tipo de exercício físico específico (nadar, 

caminhar, andar de bicicleta), sem incluir suas atividades em casa ou em seu trabalho?  

                        0 1 2 3 4 5 6 7 

 

4. MONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA 

4.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou o açúcar no sangue?  

                        0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4.2 Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou o açúcar no sangue o número de vezes recomendado 

pelo médico ou enfermeiro?  

                         0 1 2 3 4 5 6 7 

 

4.1.1 Considerando que a monitorização da glicemia deve ser feita todos os dias, responda: 

A) Sim, EU FAÇO a monitorização da glicemia todos os dias há 6 meses ou mais. 

 B) Sim, EU FAÇO a monitorização da glicemia todos os dias há menos de 6 meses. 

 C) Eu NÃO FAÇO a monitorização da glicemia todos os dias, mas quero fazer nos 

próximos 30 dias. 

 D) Eu NÃO FAÇO a monitorização da glicemia todos os dias, mas quero fazer nos 

próximos 6 meses. 

 E) Eu NÃO FAÇO a monitorização da glicemia todos os dias, e NÃO quero fazer nos 

próximos 6 meses. 

 

ESTÁGIO DE MUDANÇA: _____________________________  

6. MEDICAÇÃO 

6.1 Em quantos dos últimos SETE DIAS aplicou suas injeções de insulina, conforme foi 

recomendado?  

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

6.1.1 Considerando que a aplicação de insulina deve ser feita todos os dias, responda: 

A) Sim, EU APLICO insulina todos os dias há 6 meses ou mais. 

 B) Sim, EU APLICO insulina dias há menos de 6 meses. 

 C) Eu NÃO APLICO insulina todos os dias, mas quero fazer nos próximos 30 dias. 
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 D) Eu NÃO APLICO insulina glicemia todos os dias, mas quero fazer nos próximos 6 

meses. 

 E) Eu NÃO APLICO insulina todos os dias, e NÃO quero fazer nos próximos 6 meses. 

 

ESTÁGIO DE MUDANÇA: _____________________________ 

ANEXO B - SUPORTE SOCIAL 
 

Questões traduzidas do Diabetes Care Profile desenvolvido pela Departamento de Diabetes 

da Universidade de Michigan. 

 

 

1.  Eu desejo muita ajuda e apoio da minha família ou amigos para: (Circule uma resposta 

para cada linha)  

 Discordo 

fortemente 

Discordo 

parcialmente 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

fortemente 

Não se 

aplica 

Cumprir o meu plano 

alimentar 

     1 2 3 4 5 99 

Aplicar minha insulina      1 2 3 4 5 99 

Fazer atividade física 

suficiente 

     1 2 3 4 5 99 

Monitorar minha 

glicemia 

     1 2 3 4 5 99 

Lidar com meus 

sentimentos sobre o 

diabetes 

     1 2 3 4 5 99 

 

1. Minha família ou amigos me ajudam muito e me apoiam a: (Circule uma resposta para 

cada linha) 

 Discordo 

fortemente 

Discordo 

parcialmente 

Neutro Concordo 

parcialmente 

Concordo 

fortemente 

Não se 

aplica 

Cumprir o meu plano 

alimentar 

     1 2 3 4 5 99 

Aplicar minha insulina      1 2 3 4 5 99 

Fazer atividade física 

suficiente 

     1 2 3 4 5 99 

Monitorar minha 

glicemia 

     1 2 3 4 5 99 

Lidar com meus 

sentimentos sobre o 

     1 2 3 4 5 99 
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diabetes 

 

 

2. Minha família e amigos: (Circule uma resposta para cada linha). 

 

 

 

 

Discordo 

fortemente 

Discordo 

parcialmente 

Neutro Concordo 

parcialmente 

Concordo 

fortemente 

Não se 

aplica 

Aceitam a mim e meu 

diabetes 

     1 2 3 4 5 99 

Não se sentem 

confortáveis comigo 

por causa de minha 

diabetes.  

     1 2 3 4 5 99 

Me apoiam ou me 

tranquilizam sobre 

meu diabetes 

     1 2 3 4 5 99 

Não me apoiam ou me 

entristecem sobre meu 

diabetes. 

     1 2 3 4 5 99 

Me ouvem quando eu 

desejo falar sobre meu 

diabetes. 

     1 2 3 4 5 99 

Me aborrecem sobre 

meu diabetes. 

     1 2 3 4 5 99 

 

3. Quem mais lhe ajuda a cuidar de sua diabetes? (Marque apenas uma das opções)  

 

1. Pais 

2. Outros membros da família_________ 

3. Amigos 

4. Médico 

5. Enfermeiro 

6. Outro profissional de saúde 

7. Ninguém 
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ANEXO C - CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA – UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
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