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RESUMO 

Enquadramento: A literacia em saúde é essencial para permitir o autocuidado e a 

tomada de decisão partilhada nas pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Uma literacia em saúde 

limitada, nessas pessoas está associada a piores resultados na gestão da doença, autocuidado e 

adesão terapêutica.  

Objetivos: Avaliar o nível de literacia nas pessoas com diabetes tipo 2; Avaliar se as 

variáveis sociodemográficas e clínicas influenciam o nível de literacia em saúde na pessoa com 

diabetes tipo 2; Avaliar se as actividades de autocuidado na diabetes influenciam o nivel de 

literacia em saúde na pessoa com diabetes tipo 2; Avaliar se o conhecimento sobre a diabetes 

influencia o nível de literacia em saúde na pessoa com diabetes. 

Métodos: Desenvolveu-se um estudo não experimental, de desenho transversal, 

descritivo, correlacional e de natureza quantitativa com a participação de 207 pessoas com 

diabetes mellitus tipo 2 que frequentam a consulta da diabetes de uma Unidade de Saúde 

Familiar da região Centro do País. 

Resultados: Predomínio do género feminino (51,2%), com uma média de idade de 

62,47 anos. No que se refere à literacia dos participantes no presente estudo, esta é considerada 

elevada em 44,0% dos casos, moderada em 36,7% dos casos e baixa em 19,3% das pessoas 

avaliadas. A idade, o género, a zona de residência, a escolaridade e a profissão são variáveis 

sociodemográficas com relevância estatisticamente significativa na literacia em saúde na 

pessoa com diabetes tipo 2. Assim, aferiu-se que os inquiridos com menos de 50 anos, as 

mulheres, os residentes em meio urbano, os que têm mais habilitações literárias (licenciados) e 

os participantes cuja profissão se enquadra na operação de máquinas revelam uma maior 

literacia. Quanto à relação entre as variáveis clínicas e a literacia sobre a diabetes, foram os 

participantes com mais de 15 anos de tempo de diagnóstico da diabetes, com um tempo de 

consulta da diabetes superior a 15 anos e os insulinotratados os que maior literacia apresentaram 

sobre a diabetes. Os participantes com moderado nível de literacia revelam mais autocuidado 

com a alimentação em geral. Em relação aos participantes com elevado nível de literacia, 

destacam-se os que têm autocuidado com os pés, com diferenças altamente significativas.  

Conclusão: Os resultados apurados sugerem a necessidade de desenvolvimento e 

implementação de programas de educação para a saúde. No âmbito da intervenção do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, esses programas podem ser incluídos 

nas consultas de forma objetiva e programada, tendo como foco particular os grupos nos quais 

se verifica uma maior fragilidade a nível de literacia em saúde. 



Palavras-chave: Literacia em saúde; Diabetes mellitus tipo 2; Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública.   

 

  



ABSTRACT  

Background: Health literacy is essential to enable self-care and shared decision-making 

in people with type 2 diabetes mellitus. Limited health literacy in these people is associated 

with worse outcomes in disease management, self-care and therapeutic adherence. 

Objectives: To assess the level of literacy in people with type 2 diabetes; To assess 

whether sociodemographic and clinical variables influence the level of health literacy in people 

with type 2 diabetes; Assess whether diabetes self-care activities influence the level of health 

literacy in people with type 2 diabetes; To assess whether knowledge about diabetes influences 

the level of health literacy in people with diabetes. 

Methods: A non-experimental, cross-sectional, descriptive, correlational and 

quantitative study was developed with the participation of 207 people with type 2 diabetes 

mellitus who attend a diabetes consultation at a Family Health Unit in the Central region of the 

country. 

Results: Predominance of females (51.2%), with an average age of 62.47 years. 

Regarding the literacy of the participants in the present study, it is considered high in 44.0% of 

the cases, moderate in 36.7% of the cases and low in 19.3% of the people evaluated. Age, 

gender, area of residence, education and profession are sociodemographic variables with 

statistically significant relevance in health literacy in people with type 2 diabetes. , residents in 

urban areas, those with more academic qualifications (graduates) and participants whose 

profession is part of the operation of machines reveal greater literacy. Regarding the 

relationship between clinical variables and diabetes literacy, participants with more than 15 

years of diabetes diagnosis time, with a diabetes consultation time of more than 15 years, and 

those treated with insulin were those who had greater literacy about diabetes. diabetes. 

Participants with a moderate level of literacy reveal more self-care with food in general. 

Regarding the participants with a high level of literacy, those who have self-care with their feet 

stand out, with highly significant differences. 

Conclusion: The results obtained suggest the need to develop and implement health 

education programs. Within the scope of the intervention of the Nurse Specialist in Community 

Nursing, these programs can be included in the consultations in an objective and programmed 

way, with a particular focus on groups in which there is greater fragility in terms of health 

literacy. 

Keywords: Health literacy; Type 2 diabetes mellitus; Community and Public Health 

Nursing.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho surge pela reflexão de temas como literacia em saúde e educação 

terapêutica, duas “armas” muito importantes na capacitação para o autocuidado na pessoa com 

diabetes mellitus (DM) tipo 2, permitindo perceber quais as lacunas existentes, por parte das 

pessoas que apresentam esta situação clínica, para se delinear uma intervenção que as capacite, 

bem como aos cuidadores informais, na gestão terapêutica e lhes garanta melhor qualidade de 

vida. No desenvolvimento da atividade profissional, designadamente no atendimento de 

pessoas com DM tipo 2, tem-se verificado que este grupo de pessoas constitui um alvo 

prioritário no âmbito das intervenções de enfermagem ao nível da promoção da saúde, o que 

justifica a realização deste trabalho. 

A DM surge como um dos problemas de saúde pública mais desafiadores do século 

XXI. É uma doença não transmissível, multifacetada, que afeta atualmente mais de 366 milhões 

de pessoas em todo o mundo e cuja prevalência provavelmente duplicará até 2030 (Karaoui, 

Deeb e Nasser, 2018). O impacto social e económico das pessoas que vivem com a diabetes, 

nos sistemas nacionais de saúde, é substancial, devido aos elevados gastos com o tratamento, 

perda de produtividade e crescimento económico (Guariguata, Whiting, Weil, e Unwin, 2011).  

Esta doença resulta em muitas complicações que estão associadas a maior 

morbimortalidade, quando não devidamente controlada. Estas complicações podem afetar os 

sistemas microvascular (neuropatia, nefropatia e retinopatia) ou macrovascular (doença 

cardiovascular ou vascular periférica) e são irreversíveis (Karaoui, Deeb and Nasser, 2018). A 

American Diabetes Association (ADA, 2017) e a International Diabetes Federation (IDF, 

2017) defendem que a autogestão é uma componente central do tratamento da diabetes, sendo 

fundamental um bom nível de conhecimento sobre a patologia.  

O conhecimento das pessoas sobre a DM, as suas atitudes em relação a autogestão e as 

capacidades de autogestão, juntamente com as escolhas de estilo de vida, são fundamentais para 

alcançar e manter o controle glicémico, tanto a curto quanto a longo prazo (Protheroe, 

Rowlands, Bartlam, e Levin-Zamir, 2017). Contudo, um bom controlo da DM é frequentemente 

difícil de alcançar devido às mudanças necessárias em termos de estilo de vida, incluindo os 

hábitos alimentares, o peso corporal, a prática regular de atividade física e controlo da glicose 

no sangue (Al-Maskari, El-Sadig, Al-Kaabi, Afandi, Nagelkerke e Yeatts, 2013). 

A nível mundial, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que os casos de 

diabetes continuem em crescimento, sendo que, em 2016, os números da população afetada 

representavam 422 milhões da população, tendo sido causa direta de cerca de 1,6 milhões de 
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mortes. Em conformidade com a mesma fonte, não existem atualmente números concretos da 

doença, sendo expectável que a crise de saúde pública, em decorrência da pandemia de COVID-

19, tenha agravado o número de casos de diabetes não diagnosticados. Em Portugal, a 

prevalência da diabetes continua a ser uma das mais elevadas da Europa, com cerca de 10-13% 

da população afetada na faixa etária dos 20-79 anos  

Em função desta prevalência e devido às complicações que a diabetes acarreta, como a 

diminuição da qualidade de vida e o aumento do risco de morte antes dos 70 anos de idade, 

torna-se cada vez mais relevante a continuidade da definição de planos para a prevenção e 

controlo da diabetes, promovendo literacia em saúde junto da população. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (2021, p. 6-7) define literacia em saúde como “as características 

pessoais e os recursos sociais necessários para que os indivíduos e as comunidades acessem, 

compreendam, avaliem e usem informações e serviços de forma a promover e manter a boa 

saúde e o bem-estar para si e para aqueles ao seu redor”. Esta inclui, entre outros, a 

sensibilização de que as transformações no estilo de vida, designadamente o peso saudável, a 

prática regular de atividade física e uma dieta equilibrada, se assumem como medidas efetivas 

para a prevenção da DM tipo 2 e minimização das suas complicações (Magkos, Hjorth e Astrup, 

2020). 

Até à data, alguns estudos têm sido realizados, revelando que a literacia em saúde está 

associada a melhores resultados de saúde, incluindo em diferentes doenças crónicas como a 

DM (Berkman, Sheridan, Donahue, Halpern, Viera, Crotty, Holland, Brasure, Lohr, Hardenm, 

Tant, Wallace e Viswanathan, 2011). Entre as pessoas com DM tipo 2, um nível baixo de 

literacia em saúde mostrou-se associada a um pior controle glicemico, taxas mais altas de 

retinopatia e menor autoavaliação da saúde (Schillinger, Grumbach, Piette, Wang, Osmond, 

Daher; Palacios, Sullivam e Bindman, 2002). A alfabetização em saúde inadequada pode 

contribuir para a carga desproporcional de problemas relacionados à diabetes entre populações 

desfavorecidas (Levin-Zamir, Baron-Epel, Cohen, e Elhayany, 2016).  Para além disso, na DM, 

a literacia em saúde está relacionada com o conhecimento da doença, os comportamentos de 

autoeficácia e autocuidado, bem como com o controlo glicémico (Gomes, Muniz e Melo, 2020).  

Assim, é fundamental promover o aumento do conhecimento da pessoa com DM tipo 

2, fornecendo-lhe informações adequadas sobre a doença e elevando a probabilidade de 

incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis. Considerando o estilo de vida um determinante 

major no tratamento e controlo de diversas doenças, podendo assumir um papel de maior 

importância quando comparado com os cuidados prestados pelos profissionais de saúde, educar 

sobre a eficácia dos tratamentos parece ser uma forma de melhorar o comportamento de adesão 
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a padrões de vida mais saudáveis, para prevenir doenças, promover a saúde, otimizar o 

tratamento e promover a capacitação e empoderamento da pessoa com DM (Menino, Dixe, 

Louro e Roque, 2013). Como tal, é de extrema importância dotar estas pessoas e os seus 

cuidadores de literacia, de modo que tenham acesso a informações em saúde e possam 

compreender as decisões terapêuticas, incluindo alimentação, atividade física, adesão 

terapêutica e autocuidado. Isto envolve a necessidade de avaliar a informação ao nível da 

credibilidade e qualidade, analisar riscos e benefícios, calcular as doses de administração de 

fármacos (por exemplo insulina) e interpretar alguns resultados de exames (Sorensen, Van den 

Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska e Helmutet, 2012). 

Assim, considerando que as pessoas com DM tipo 2 têm que conviver com esta 

patologia e participar nas atividades de autocuidado, foi ainda demonstrado que quanto menor 

a literacia em saúde maior a probabilidade de apresentarem dificuldades no decorrer do 

tratamento, com baixa adesão ao regime terapêutico, má compreensão dos problemas de saúde, 

falta de conhecimento sobre o autocuidado, baixa utilização dos serviços de saúde, pior estado 

geral de saúde e mais complicações decorrentes da DM (Moura, Lopes, Teixeira, Oriá, Vieira 

e Guedes, 2019). Assim, existe a necessidade de garantir que as pessoas com DM têm literacia 

para realizar o seu tratamento adequadamente.  

Importa também ressalvar que a literacia em saúde tem elevada importância na 

comunidade porque envolve múltiplas capacidades face a decisões de saúde. Por outras 

palavras, é necessário que haja acesso à informação, mas que a mesma seja compreendida, 

utilizada e que permita fazer uma avaliação de todo o processo de evolução da doença. A 

literacia em saúde consiste nas competências cognitivas, sociais e capacidades que possibilitam 

às pessoas aceder, compreender e usar informação no domínio da saúde. Ao longo da última 

década, a literacia em saúde tem sido perspetivada como uma dimensão fundamental para os 

programas de promoção da saúde e prevenção da doença (Loureiro, Mendes, Barroso, Santos, 

Oliveira e Ferreira, 2012). Diversos estudos têm mencionado que o conceito da literacia em 

saúde pode ter um papel determinante na manutenção e na melhoria das condições de saúde. 

Assim, um inadequado nível de literacia em saúde pode ter implicações significativas na saúde 

individual e coletiva (Martins, 2018).  

Tendo por base estes pressupostos, procura-se, com este trabalho, dar resposta às 

seguintes questões de investigação:  

- Qual o nível de literacia das pessoas com DM tipo 2? 

- Quais os determinantes sociodemográficos e clínicos que influenciam a literacia das 

pessoas com DM tipo 2? 
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Decorrente das questões de investigação, formularam-se os seguintes objetivos:  

- Avaliar o nível de literacia das pessoas com DM tipo 2; 

- Avaliar se as variáveis sociodemográficas e clínicas influenciam o nivel de literacia 

em saúde nas pessoas com DM tipo 2; 

- Avaliar se as atividades de autocuidado na diabetes influenciam o nivel de literacia em 

saúde nas pessoas com DM tipo 2.  

Quanto à sua estrutura, o presente trabalho divide-se em duas partes, diferentes na sua 

essência, mas complementares.  

A primeira parte, reservada à fundamentação teórica, aborda a DM com particular 

destaque para a DM tipo 2, seguindo-se para uma abordagem sobre a literacia em saúde. Optou-

se também por aludir ao Modelo de Adaptação de Roy que desempenha um papel crucial na 

prática de enfermagem para melhorar a qualidade de vida da pessoa com doença crónica, no 

caso concreto com DM. Este Modelo tem sido usado efetivamente para a gestão de doenças 

crónicas, sendo um meio para maximizar os comportamentos adaptativos da pessoa assim como 

uma base para uma melhor gestão da doença e adesão terapêutica. Assim, apresenta-se a 

estrutura conceitual do referido Modelo e mostra-se a sua aplicabilidade na prestação de 

cuidados de enfermagem especializada à pessoa com DM tipo 2. 

Na segunda parte apresentam-se os procedimentos metodológicos inerentes ao estudo 

empírico, fazendo-se referência às questões de investigação, objetivos, tipo de investigação e 

esquema concetual de base. Faz-se a apresentação dos participantes, tendo em conta o tipo de 

amostra, o instrumento de recolha de dados, os procedimentos éticos na recolha dos dados, a 

análise dos dados, onde se especificam os testes estatísticos utilizados, seguindo-se da 

apresentação e discussão dos resultados. O trabalho termina com as conclusões mais relevantes, 

fazendo-se alusão às limitações encontradas, contributos para a prática clínica, apresentação de 

sugestões daí decorrentes, as referências bibliográficas e os anexos /apêndices.  
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1 DIABETES MELLITUS 

A DM consiste numa doença crónica cada vez mais frequente na população mundial, 

cuja prevalência aumenta muito com a idade, abrangendo ambos os sexos e todas as idades.  

O conhecimento da diabetes remonta à antiguidade, sendo uma das doenças metabólicas 

com um marco bem definido na história da medicina. Atualmente constitui um grave problema 

de saúde pública, pelo número exorbitante de pessoas que a apresentam e as complicações a 

longo prazo, que dela podem advir (John, Pise, Chaudhari e Deshpande, 2019). 

A diabetes é uma doença metabólica hereditária, influenciada por múltiplos e complexos 

fatores genéticos e ambientais, que interagem e potencializam a sua expressão patológica. O 

termo diabetes descreve um grupo de doenças metabólicas que se caraterizam por hiperglicemia 

resultante da falta de secreção de insulina, da ação da insulina, ou de ambas; trata-se de um 

distúrbio endócrino, com alteração do metabolismo dos hidratos de carbono, gorduras e 

proteínas. Esta hiperglicemia está relacionada com danos nas funções e na falência de vários 

órgãos, em particular dos olhos, rins, nervos, coração e os vasos sanguíneos. De acordo com a 

norma Portuguesa mais recente até à data (n.º 002/2011), a diabetes pode ser classificada em 

quatro tipos clínicos etiologicamente distintos, nomeadamente diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, 

diabetes gestacional e outros tipos específicos de diabetes (Direção-Geral da Saúde, 2011). 

Na Diabetes tipo 1, a causa principal consiste na destruição das células produtoras de 

insulina do pâncreas pelo sistema de defesa do organismo, por norma devido a uma reação 

autoimune. As células beta do pâncreas produzem pouca ou nenhuma insulina, sendo esta 

hormona que permite a entrada de glicose nas células. Esta pode atingir pessoas de qualquer 

idade, todavia surge geralmente em crianças ou em adultos jovens. As pessoas com Diabetes 

tipo 1 precisam de injeções de insulina diariamente para controlar os seus níveis de glicose no 

sangue. Geralmente, o início da Diabetes tipo 1 é súbito e pode manifestar os seguintes 

sintomas: polidipsia e xerostomia; poliúria; fadiga/astenia; acoria; perda de peso repentina; 

dificuldades no processo de cicatrização; infeções recorrentes e perda da acuidade visual 

(Observatório Nacional da Diabetes, 2016).  

No que se refere à Diabetes Gestacional (DG), esta corresponde a qualquer alteração no 

metabolismo da glicose, durante o processo gravídico. As grávidas que desenvolveram 

Diabetes Gestacional possuem um risco mais elevado de desenvolver Diabetes tipo 2 no futuro 

(Observatório Nacional da Diabetes, 2016). É definida como a tolerância diminuída aos 

hidratos de carbono, de graus variados de intensidade, diagnosticada pela primeira vez durante 
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a gestação, podendo ou não persistir após o parto. Os fatores de risco (FR) associados à DG 

incluem idades mais velhas, ganho excessivo de peso na gravidez atual, deposição central 

excessiva de gordura corporal, baixa estatura, crescimento fetal excessivo, polidrâmnios, 

hipertensão arterial (HTA) ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, antecedentes obstétricos de 

morte fetal ou neonatal. O rastreio da Diabetes é realizado a partir da primeira consulta pré-

natal, utilizando-se a medida da glicose em jejum, com o objetivo de detetar a presença de 

Diabetes pré-existente, sendo feita outra avaliação a partir da vigésima semana de gestação 

(SPD, 2017). 

As outras formas específicas de diabetes adequam-se a situações em que a diabetes é 

consequência de um processo etiopatogénico identificado, tais como defeitos genéticos da 

célula ß; defeitos genéticos na ação da insulina; doenças do pâncreas exócrino; endocrinopatias 

diversas e diabetes induzida por químicos ou fármacos (DGS, 2011). 

Na União Europeia, em 2017, cerca de 32,7 milhões de adultos tinham DM, uma 

estimativa acima de 18,2 milhões de adultos comparativamente ao ano de 2000. Além disso, 

estimou-se que 12,8 milhões de pessoas tinham DM não diagnosticada, em 2017. O número de 

homens e mulheres com DM diagnosticada aumentou de forma muito acentuada desde 2000 

até 2017. A patologia é mais comum entre os idosos nos países da União Europeia: 19,3 milhões 

de pessoas com idades entre os 60 e os 79 anos têm diabetes, em comparação com 11,7 milhões 

de pessoas na faixa etária dos 40-59 e com 1,8 milhões entre os 20-39 anos. Enquanto mais 

homens do que mulheres têm DM na meia-idade (entre os 40-59 anos), o maior número de 

mulheres são diagnosticadas após os 70 anos, principalmente porque apresentam maior 

longevidade. A taxa de prevalência padronizada por idade entre os adultos foi de 6% em média 

nos países da União Europeia em 2017. A taxa em Portugal é de 9% em média e sobe para 9,9% 

quando se tem em conta a prevalência da DM tipo 1 e tipo 2 nas idades de 18 a 99 anos. 

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS, 2019), que apresenta dados estatísticos 

referentes aos anos de 2017-2018, tendo em conta o Programa Nacional para a Diabetes em 

2019 e o plano de ação para 2019-2021, Portugal tem uma elevada prevalência de DM, sendo 

a maioria das pessoas com diabetes acompanhados a nível dos Cuidados de Saúde Primários. 

O mesmo organismo alerta para a necessidade de reforçar as medidas de prevenção, controlo e 

de rastreio das complicações da doença, em articulação com os Cuidados de Saúde 

Hospitalares, uma vez que continua a registar-se uma elevada taxa de admissão de pessoas com 

diabetes, mantendo uma tendência crescente. Todavia, a taxa de mortalidade por DM tem 

reduzido ligeiramente nos últimos anos, englobando a mortalidade prematura (Roglic, 2016). 



 23 

O Prevadiab, Observatório Nacional para a Diabetes, com referência à DGS (2019, p. 

11), “estimou para 2015, uma prevalência de Diabetes de 13,3% e que 44% das pessoas 

desconheceriam o diagnóstico”. No mesmo ano, segundo os dados do Inquérito Nacional de 

Saúde com Exame Físico (2015), a prevalência padronizada da DM na população residente em 

Portugal, com idades compreendidas entre os 25-74, era de 9,9%, significativamente mais 

elevada nos homens com uma prevalência de 12,1% em comparação com 7,8% das mulheres. 

Nos últimos anos, em Portugal tem-se assistido a uma persistente evolução e complexidade no 

que se refere ao tratamento da DM, o que tem implicado a promoção de boas práticas no 

diagnóstico, na terapêutica, no seguimento e na referenciação das pessoas com diabetes (DGS, 

2019). Esta epidemia associa-se à prevalência progressiva da obesidade, podendo uma parte 

substancial ser prevenida. Por conseguinte, nos últimos anos, a necessidade de combater a DM 

tem sido amplamente enfatizada pela OMS no seu plano de ação mundial de luta contra as 

doenças não transmissíveis 2013-2020, pelas Nações Unidas e pelo Parlamento Europeu, na 

sua Declaração sobre a DM, em 2016 (DGS, 2019). 

Entre 2016 e 2018, registaram-se em Portugal Continental cerca de 1,95 milhões de 

cálculos de risco de desenvolver DM tipo 2 no contexto dos Cuidados de Saúde Primários, o 

que corresponde genericamente a 35% da população alvo. Ainda que se tenham registado 

significativas assimetrias regionais, continua a ser a nível dos Cuidados de Saúde Primários que 

se realiza o maior número de avaliações de risco da DM tipo 2. Em 2018, registaram-se 32 379 

cálculos de risco na comunidade, via Portal do Sistema Nacional de Saúde Português (DGS, 

2019). 

A Diabetes é uma patologia em crescimento, que atinge cada vez mais pessoas em todo 

o Mundo e em idades mais jovens. No entanto, e de acordo com a DGS há grupos de risco com 

maiores probabilidades de se tornarem pessoas diabéticas, tais como pessoas com familiares 

diretos com Diabetes, obesas, hipertensas, sedentárias, mulheres que contraíram diabetes 

gestacional, crianças com peso igual ou superior a 4 Kg à nascença e pessoas com patologias 

pancreáticas, cardíacas ou endócrinas (DGS, 2016). 

1.1 DIABETES MELLITUS TIPO 2 

O pâncreas é um órgão retroperitoneal que se encontra entre a grande curvatura do 

estômago e o duodeno. A sua estrutura é alongada e tem cerca de 15 centímetros de 

comprimento e o seu peso pode variar entre 85 e 100 gramas (g). Este órgão é composto por 
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três regiões: cabeça, que é a parte que se encaixa no duodeno, o corpo e a cauda, que é a parte 

final e se estende até ao baço (Seeley, Stephens e Tate, 2011). 

Segundo os mesmos autores, sendo um órgão complexo, o pâncreas é composto por 

tecido endócrino e exócrino, logo apresenta diferentes funções consoante o sistema a que 

pertence. O pâncreas endócrino é constituído pelos ilhéus pancreáticos, que produzem insulina 

e glicagina, que têm como função controlar os níveis sanguíneos de nutrientes como a glicose 

e os aminoácidos. Estes ilhéus também produzem somastatina que regula a secreção de insulina 

e de glucagina e, além disso, podem também inibir a secreção da hormona de crescimento. O 

pâncreas exócrino, por sua vez, é uma glândula acinar, ou seja, é composta por ácinos e, estes 

têm como função produzir os sucos pancreáticos. 

A insulina é produzida pelas células β dos ilhéus de Langerhans do pâncreas endócrino. 

Assim, a insulina, uma hormona peptídica, é segregada como pró-hormona e a sua produção é 

resultante de uma reação enzimática. Esta é, também, uma hormona anabólica e a única que faz 

reduzir os níveis de glicemia para manter a glicose sanguínea. É a insulina que faz com que o 

organismo utilize a glicose como fonte de energia, pois esta interliga-se aos recetores da 

insulina na superfície dos tecidos insulinosensíveis, isto é, músculo estriado, tecido hepático e 

adiposo. Em consequência, irá originar-se uma cascata de ocorrências pós-recetores que faz 

com que a glicose passe da corrente sanguínea para o interior da célula. A adiponectina é a 

única adipocitocina que aumenta a sensibilidade da insulina. Assim, os baixos níveis de 

adiponectina mostraram ser reveladores do desenvolvimento da DM tipo 2 e de doença da 

artéria coronária (Goyal e Jialal, 2020). 

A DM tipo 2 surge quando o pâncreas deixa de produzir insulina suficiente ou quando 

o corpo não consegue utilizar a insulina de forma eficaz. O seu diagnóstico ocorre normalmente 

após os 40 anos de idade, mas pode surgir antes, estando em muitos casos associada à 

obesidade. Há uma significativa componente de hereditariedade na patologia. Os possíveis 

fatores para o desenvolvimento da DM tipo 2 consistem em: obesidade, alimentação menos 

saudavel (por exemplo, menor ingestão de frutas e hortícolas) e falta de atividade física; 

envelhecimento; resistência à insulina; história familiar de diabetes; ambiente intrauterino 

deficitário e etnia (Observatório Nacional da Diabetes, 2016). 

A DM tipo 2 é assinalada por perturbações associadas ao metabolismo de lípidos, 

hidratos de carbono e proteínas, com secreção insuficiente de insulina ou uma sensibilidade 

diminuída aos seus efeitos. A idade de início da DM tipo 2 é variável, embora seja mais 

frequente após os 40 anos, com pico de incidência ao redor dos 60 anos. A diferenciação entre 

os dois tipos mais comuns de Diabetes é em geral relativamente simples e baseia-se 
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fundamentalmente em dados clínicos (Sampath Kumar, Maiya, Shastry, Vaishali, Ravishankar, 

Hazari, Gundmi e Jadhav, 2019).  

A DM tipo 2 tem etiologia multifatorial, englobando fatores genéticos e adquiridos. 

Porém, existem duas situações que conduzem à DM tipo 2 que são a resistência insulínica e a 

falência das células β pancreáticas (Goyal e Jialal, 2020). A resistência à insulina é a presença 

de uma resposta biológica diminuída à insulina e ocorre em quase todos os órgãos. Esta 

resistência insulínica manifesta-se pela diminuição da captação de glicose pelos músculos, pelo 

aumento da produção hepática de glicose e pelo aumento da lipogénese. A falência das células 

β pancreáticas ocorre devido à glico e lipotoxicidade presentes na DM tipo 2, além de genes 

diabetogénicos, depósitos amiloides nas células β e ao stresse oxidativo. Desta forma, as células 

β vão perdendo gradualmente a sua função secretora. Os mesmos fatores podem levar estas 

células à apoptose, culminando na falência total da secreção da insulina (Seeley, Stephens e 

Tate, 2011). 

Na DM tipo 2 descompensada, a deficiência de insulina reduz a utilização da glicose 

pelos músculos, tecido adiposo e fígado, o que levará a um estado semelhante ao jejum 

prolongado e que gerará um aumento da glicogenólise e glicogénese hepática e renal 

secundariamente ao aumento, principalmente, do glucagon e catecolaminas. Isto tudo culmina 

num quadro de hiperglicemia (Goyal e Jialal, 2020). 

Como já referenciado anteriormente, a DM tem vindo a crescer, constituindo-se um 

desafio para a sociedade e para o Sistema Nacional de Saúde, requerendo uma resposta urgente 

(Despacho n.º 3052/2013, de 26 de fevereiro de 2013). O mesmo despacho preconiza que o 

diagnóstico e a intervenção precoce reduzem substancialmente o risco de complicações da 

diabetes, pelo que o uso da avaliação de risco desta patologia em todas as pessoas possibilitará 

a adequada assistência à estratificação do risco com vista à prevenção da mesma (Despacho n.º 

3052/2013, de 26 de fevereiro, p. 7528). É ainda referido que as pessoas com a DM “bem 

controlada terão consequências a nível da saúde mais favoráveis e, consequentemente, levará a 

uma melhor qualidade de vida” (Despacho n.º 3052/2013, de 26 de fevereiro, p. 7528). Neste 

sentido, a coordenação entre os diversos níveis de cuidados torna-se fundamental para a 

melhoria da assistência e acompanhamento da pessoa com DM. 

Para um adequado acompanhamento é necessário que a pessoa seja seguida em 

consultas autónomas de diabetes nos cuidados de saúde primários. Nestas consultas, a pessoa 

com DM é seguida por uma equipa multidisciplinar, que inclui como estrutura básica um 

médico e um enfermeiro e sempre que possível um nutricionista, um promotor da atividade 

física, um podologista, um assistente social e psicólogo, como estrutura associada (Despacho 
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n.º 3052/2013, de 26 de fevereiro, p. 7528). As consultas às pessoas com diabetes devem ter 

tempos, processos, procedimentos e equipamentos definidos por cada Agrupamento de Centros 

de Saúde (ACES), no sentido de um acompanhamento e uma gestão mais eficiente, através da 

coordenação dos vários elementos de uma equipa multidisciplinar, tornando mais eficaz a 

autogestão da doença. Durante estas consultas deverá ser realizada uma monitorização, 

acompanhamento, educação para a saúde e propostas de tratamento. A periocidade destas 

consultas deve ser determinada pela equipa multidisciplinar, tendo sempre em conta o quadro 

clínico individual e não devendo ser mais que semestralmente espaçadas (Despacho n.º 

3052/2013, de 26 de fevereiro, p. 7528). 

Durante as consultas às pessoas afetadas por esta patologia, quer sejam realizadas nos 

Cuidados de Saúde Primários ou em Cuidados de Saude Diferenciados, é essencial reforçar as 

ações de educação para a saúde dessas pessoas, em particular os aspetos relativos ao 

autocontrolo e autogestão da doença. Assim, e segundo o Despacho 3052/2013, de 26 de 

fevereiro (p. 7529), a equipa multidisciplinar deve focar os seguintes aspetos: “alimentação; 

atividade física; objetivos glicémicos e registo de parâmetros de controlo; cuidados aos pés; 

vigilância oftálmica; controlo da tensão arterial; controlo dos lípidos; esquema terapêutico”. 

Estas consultas irão permitir elevados padrões de qualidade dos cuidados, melhoria dos 

indicadores clínicos e diminuição da letalidade e mortalidade (Despacho 3052/2013, de 26 de 

fevereiro, p. 7528). 

É importante que estas pessoas frequentem as consultas com regularidade, no sentido 

de promover a vigilância contínua que possibilite o maior controlo da doença, a minimização 

do surgimento de complicações e a sua deteção adequada, visando maiores níveis de ganhos 

em saúde. 

1.2 LITERACIA EM SAÚDE NA PESSOA COM DM TIPO 2 

A DM tipo 2 traduz um dos graves problemas de saúde pública reconhecido à escala 

mundial, consistindo na incapacidade de o organismo produzir insulina ou, pelo menos, de a 

utilizar adequadamente (American Diabetes Association, 2014). 

A nível mundial, a IDF (2021) prevê que os casos de diabetes continuem em 

crescimento, sendo que em 2021 o número da população afetada estimado era de 537 milhões, 

sendo a patologia causa direta de cerca de 6,7 milhões de mortes. A crise de saúde pública em 

decorrência da pandemia de COVID-19 veio também evidenciar a fragilidade deste grupo a 

comorbilidades: não só se verifica que a infeção por COVID-19 é mais frequente em pessoas 
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com diabetes (Gregory, Slaughter, Duffus,Smith, LeStourgeon, Jaser, MacCoy, Luther, 

Giovannetti, Boeder, Pettus e Moore, 2021), como se verifica uma maior mortalidade neste 

grupo de pessoas (Barron, Bakhai, Kar, Weaver, Bradley, Ismail, Knighton, Holman, Khunti 

Sattar, Wareham, Young, Ismail e Valabhji, 2020). De modo relevante e acentuando a relação 

entre estas duas doenças, a probabilidade de desenvolver diabetes aparenta também ser maior 

em pessoas que testaram positivo para COVID-19 (American Diabetes Association, na.).  

Em decorrência desta prevalência e devido às complicações que a diabetes acarreta, com 

diminuição da qualidade de vida e aumento do risco de morte antes dos 70 anos de idade, torna-

se cada vez mais relevante a continuidade da definição de planos para a prevenção e controlo 

da diabetes, promovendo a literacia em saúde junto da população. Esta inclui, entre outros, a 

sensibilização de que as transformações no estilo de vida, designadamente um peso adequado, 

a prática regular de atividade física e uma dieta saudável, se assumem como medidas efetivas 

para a prevenção ou atraso no desenvolvimento da DM tipo 2 e das suas complicações (Galaviz, 

Narayan, Lobelo e Weber, 2015).  

Com a evolução do conceito de literacia em saúde, houve heterogeneidade na sua 

definição e interpretação no que se refere a como se relaciona com a saúde. Mais recentemente 

tem sido dada maior ênfase na perspetiva de que a literacia em saúde representa não apenas as 

habilidades necessárias a um indivíduo para processar informações relacionadas com a saúde, 

mas também na procura do sistema de saúde. Assim, literacia em saúde corresponde ao grau 

em que os indivíduos podem obter, processar, compreender e comunicar as informações 

relacionadas com a saúde, necessárias para tomar decisões de saúde informadas. Esta definição 

sugere que a literacia em saúde é um conceito amplo que inclui mais do que níveis individuais 

de inteligência, englobando um conjunto de habilidades específicas que envolvem uma 

variedade de métodos para comunicar e interpretar informações de saúde com pressupostos 

exclusivos, dependendo da pessoa e do seu ambiente (Cavanaugh, 2011). 

O conceito de literacia em saúde evoluiu de uma definição meramente cognitiva para 

uma definição que engloba as componentes pessoal e social do indivíduo, assumindo-se como 

a capacidade de tomar decisões fundamentadas no seu dia-a-dia. Vários estudos têm 

demonstrado que um nível inadequado de literacia em saúde pode ter implicações nos 

resultados em saúde, na utilização dos serviços de saúde e, consequentemente, nos gastos em 

saúde (Rita, Amaral e Escoval, 2016). A literacia em saúde é a consciencialização da pessoa 

aprendente e atuante no desenvolvimento das suas capacidades de compreensão, gestão e 

investimento favoráveis em relação à promoção da saúde (Saboga-Nunes, Freitas e Cunha, 

2016). 
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As competências das pessoas em literacia em saúde incluem: 

1- Competências básicas em saúde que facilitam a adoção de comportamentos 

protetores da saúde e de prevenção da doença, bem como o autocuidado; 

2- Competências como pessoa portadora acometida por doença, para se orientar no 

sistema de saúde e agir como um parceiro ativo dos profissionais; 

3- Competências como consumidor, para tomar decisões de saúde na seleção de bens e 

serviços e agir de acordo com os direitos dos consumidores, caso necessário; 

4- Competências como cidadão, através de comportamentos informados como o 

conhecimento dos seus direitos em saúde, participação no debate de assuntos de saúde e 

pertença a organizações de saúde e de pessoas acometidas por doença. 

A Declaração de Xangai, sobre a promoção da saúde na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, estabelece a relevância contínua da promoção da saúde no 

desenvolvimento sustentável, defende uma melhor governamentação para a saúde em todos os 

níveis; o desenvolvimento de cidades saudáveis, inclusivas, seguras e resilientes; e a 

importância da literacia em saúde para capacitar cidadãos individuais e possibilitar o seu 

envolvimento em ações coletivas de promoção da saúde (OMS, 2016) 

Com o aumento da prevalência e gravidade da DM, a incorporação de estratégias 

culturais como medida na gestão desta patologia pelos profissionais de saúde é importante para 

promover a equidade da procura do sistema de saúde juntamente com a capacidade do indivíduo 

em usar efetivamente as informações sobre os cuidados com a DM (Gomes et al., 2020). A 

autogestão da DM é influenciada por uma série de fatores, incluindo a capacidade de ter acesso, 

compreender, avaliar e usar informações sobre a saúde no dia-a-dia, fatores que integram a 

literacia em saúde (Olesen, Reynheim, Joensen, Olesen, Ridderstråle, Kayser, Maindal, 

Osborne, Skinner e Willaing, 2017). Um estudo recente sugere que a literacia em saúde medeia 

a associação entre a realização educacional e o comportamento de saúde em pessoas com 

diabetes (Friis, Lasgaard, Rowlands, Osborne e Maindal, 2019).  

A DM tipo 2 exige que a pessoa acometida consiga fazer uma autogestão ativa e 

adequada da doença na sua vida diária. Por esse motivo, a capacidade de usar com eficácia as 

informações e os serviços de saúde é de grande importância. Como tal, a boa autogestão está 

intimamente relacionada com a literacia em saúde, definida como o grau em que os indivíduos 

têm a capacidade de obter, processar e compreender informações e serviços básicos de saúde 

necessários para tomar decisões de saúde adequadas. Essas habilidades funcionais têm sido 

estudadas no contexto de doenças crónicas desde que o termo literacia em saúde apareceu pela 

primeira vez em 1974 e as suas relações com os resultados de saúde, uso dos serviços de saúde 
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e custos têm sido documentados repetidamente (Bailey, Brega, Crutchfield, Elasy, Herr, 

Kaphingst, Karter, Moreland-Russell, Osborn, Pignone, Rothman e Schillinger, 2014). 

Em relação à DM tipo 2, várias pesquisas empíricas que avaliaram a relação entre a 

literacia em saúde e o conhecimento, a gestão e os resultados relacionados com a patologia 

concluem que, embora a ligação entre a literacia em saúde e o conhecimento sobre a DM tipo 

2 esteja bem estabelecida, existem resultados inconsistentes para a relação entre a literacia em 

saúde e os resultados inerentes à patologia (Marciano, Camerini e Schulz, 2019). 

 Em ambientes clínicos, a literacia em saúde tem sido tradicionalmente avaliada com 

testes de reconhecimento de palavras como a Adult Literacy in Medicine (REALM) ou testes 

combinados de literacia em saúde e o Short Test of Functional Health Literacy (S-TOFHLA). 

Esses testes medem o desempenho das pessoas com DM, ou seja, as habilidades básicas de 

compreensão, leitura e matemática. Apesar da introdução de versões mais curtas, estas 

requerem tempo e profissionais para auxiliar a sua apuração. Para superar essas lacunas, 

ferramentas breves de triagem foram desenvolvidas e validadas, incluindo as questões do Brief 

Health Literacy Screening (BHLS). Essas ferramentas de autorrelato medem a perceção das 

pessoas com patologias sobre as suas (in)habilidades para lidar com ambientes de saúde, 

abrangendo habilidades de compreensão. Além disso, a literacia específica para doenças (por 

exemplo, Literacy Assessment for Diabetes (LAD) e testes de numeração (por exemplo, 

Diabetes Numeracy Test (DNT)) foram propostos, seguindo a noção de que avaliar a literacia 

em saúde será mais bem alcançada quando o conteúdo e o contexto estão bem definidos 

(Marciano, Camerini and Schulz, 2019).  

A pessoa com DM tem que conviver com a doença diariamente e participar em 

atividades de autocuidado, sendo fundamental um nivel de literacia em saúde adequado, uma 

vez que pessoas com baixo nível de literacia tendem a patentear mais dificuldades ao longo do 

tratamento, apresentando baixa adesão ao regime terapêutico, má compreensão dos problemas 

de saúde, falta de conhecimento sobre o autocuidado, baixa utilização de serviços preventivos, 

pior estado geral de saúde e morte (Souza, Baptista, Gomides e Pace, 2017). Essas habilidades 

são compreendidas como literacia funcional em saúde, que consiste nas competências 

cognitivas e sociais e determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos em obter acesso, 

processar e compreender informações e serviços básicos de saúde necessários para tomar 

decisões adequadas em saúde. A literacia funcional em saúde também se relaciona com as 

habilidades para compreender os aspetos do autocuidado e dos cuidados no sistema de saúde 

para tomar tais decisões (Santos e Portella, 2016). 
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Um estudo quase-experimental de Moura, et al., (2019) avaliou o efeito de intervenção 

educativa na adesão às atividades de autocuidado e literacia funcional em saúde em 55 pessoas 

com DM tipo 2 com mais de 60 anos de duas Unidades de Saúde Familiar (USF) do Brasil. As 

intervenções educativas ocorreram em três encontros, semanalmente, com duração média de 60 

minutos. Os dados foram recolhidos através do Questionário de Atividades de Autocuidado 

com a Diabetes, antes e após as intervenções. Os resultados desta intervenção mostraram um 

efeito positivo na adesão ao autocuidado e literacia funcional em saúde. Por outro lado, ao nível 

da dimensão da literacia funcional em saúde, o nível analítico exige um maior nível de literacia 

em saúde e é classificado como a capacidade que a pessoa com DM tipo 2 tem de ressignificar 

e pôr em prática as informações recebidas e empregá-las no seu tratamento. Ainda assim, a 

intervenção educativa mostrou haver uma inferência e aplicação à realidade com grande 

sucesso. Assim, este estudo concluiu que a literacia em saúde inadequada entre as pessoas com 

DM tipo 2 pode levar a resultados adversos, sugerindo que as intervenções podem melhorar 

estes resultados.  

Um estudo, realizado por Chollou, Gaffari-Fam, Babazadeh, Daemi, Bahadori e 

Heidari, (2020), avaliou a associação da literacia em saúde e os comportamentos de autocuidado 

e controlo glicémico numa amostra de 192 pessoas com DM tipo 2, com baixa escolaridade. Os 

participantes, com média de idade 58,12 ± 11,83 anos tinham 28,8% da variação dos seus 

comportamentos de autocuidado explicados pela literacia em saúde e pelas variáveis 

sociodemográficas. A variável “tomada de decisão” foi aquela que mais se associou aos 

comportamentos de autocuidado e cerca de 80% da variação da concentração sanguínea dos 

níveis de glicose (HbA1c) foi explicada pela literacia em saúde, pelos comportamentos de 

autocuidado e pelas variáveis sociodemográficas. Os resultados deste estudo apresentaram 

diferenças significativas na literacia em saúde de acordo com a situação profissional entre 

pessoas com DM que tinham emprego comparativamente com as que estavam desempregados. 

De acordo com os autores, estes resultados podem ser explicados pelo facto de os serviços de 

saúde comunitários e as campanhas sobre a diabetes, muitas vezes, visarem a população 

trabalhadora por causa da sua acessibilidade.  

Os resultados anteriores sugerem que os enfermeiros devem promover a educação 

adequada a todas as pessoas com DM tipo 2 independentemente da sua situação profissional. 

Considerando que a acessibilidade por parte dos utentes com diabetes a unidades de saúde não 

é discriminatória relativamente à situação profissional, sugere-se desenvolver um projeto que 

vise incentivar estas unidades a promoverem sessões de formação e de educação junto deste 

público. As pessoas com DM mais novas tinham mais literacia em saúde e mais autocontrolo 
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da diabetes. Uma das possíveis razões que justifica esta evidência poderá ser que os idosos têm 

menos capacidade cognitiva, o que pode afetar as medidas de literacia em saúde.  

Face aos resultados encontrados, Chollou et al. (2020) recomendam que nos desenhos 

de intervenção educativa que tenham por finalidade a promoção de literacia em saúde os idosos 

sejam considerados prioritários. O uso de certas abordagens, como imagens e vídeos, pode ser 

eficaz nesta faixa etária da população. O estudo mostra que um dos fatores que afetam a literacia 

em saúde é o acesso às informações de saúde. É vital que as pessoas com DM tenham uma 

compreensão dos sinais e sintomas de hipoglicemia, hiperglicemia e de como autoadministrar 

adequadamente os medicamentos para controlar a diabetes. As pessoas com DM com baixo 

nível de literacia em saúde podem enfrentar desafios no autocuidado, que traduz um processo 

de tomada de decisão que requer a capacidade cognitiva de aprender, perceber, interpretar, 

raciocinar e responder. 

A DM, enquanto doença crónica, exige bastante da pessoa e do cuidador principal em 

termos de conhecimentos e capacidades, pelo que o enfermeiro se depara com o desafio e a 

responsabilidade de os ajudar a adquiri-los. Assim sendo, é extremamente importante, que as 

pessoas com diabetes recebam uma educação intensiva e continuada. 

Como tal, o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária, na área de 

Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública, desempenha um papel essencial em 

programas educacionais, promovendo educação sobre a diabetes com recurso a modelos de 

enfermagem. Com o uso prático desses modelos, as atividades de enfermagem centram-se na 

pessoa alvo dos cuidados/intervenção assim como da sua família/comunidade. O uso de 

modelos em enfermagem faculta aos enfermeiros uma maior concentração no papel da 

enfermagem e nas suas aplicações. Por outro lado, auxilia-os na promoção de uma intervenção 

sistemática, controlada e eficaz. Um dos modelos muito utilizado em enfermagem é o Modelo 

da Adaptação de Callista Roy, como a seguir se descreve. 
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2 MODELO DE ADAPTAÇÃO DE CALLISTA ROY 

A enfermagem tem feito significativas conquistas desde o século XX que levaram ao 

seu reconhecimento como uma disciplina académica e profissão, em decorrência da 

necessidade de mais conhecimento para orientar a prática profissional de enfermagem e prestar 

cuidados holísticos (Kavuran e Yurttas¸ 2018).  

Os modelos de enfermagem servem para orientar as práticas de enfermagem e traduzem 

uma maneira de pensar. As teorias de enfermagem permitem que os enfermeiros se concentrem 

nas práticas de enfermagem e não nas orientações médicas, garantindo que os cuidados de 

enfermagem sejam sistemáticos, controlados e eficientes, uma vez que os modelos ajudam a 

perceber os fatores que influenciam os comportamentos e a identificar as maneiras de atingir 

um determinado objetivo. Neste âmbito, o modelo de adaptação de Roy tem sido um dos mais 

eficientes nesse sentido, amplamente utilizado devido à sua simplicidade e acessibilidade. A 

teoria inata deste modelo, pelas inúmeras características avaliadoras que possui, demonstra uma 

grande capacidade para descrever indivíduos diferentes, adotando assim um intuito mais amplo 

em comparação com outras teorias de adaptação. 

O Modelo de Adaptação de Callista Roy é muito utilizado na identificação dos 

fundamentos conceituais da enfermagem, tendo a teórica definido a enfermagem como uma 

profissão científica e humanista, enfatizando a importância do seu conhecimento especializado 

na satisfação das necessidades de saúde e bem-estar da comunidade. À luz deste modelo, o 

objetivo da enfermagem consiste em aumentar a adesão terapêutica e a expectativa de vida das 

pessoas. O objetivo do modelo é facilitar, desenvolver e aumentar o tempo de adaptação dos 

indivíduos à dicotomia doença/saúde, possuindo quatro modos de adaptação, incluindo o 

fisiológico, a identidade de autoconceito, a interdependência e o desempenho de papel. Neste 

sentido, os enfermeiros desempenham um importante papel na manutenção, melhoria e 

reabilitação da saúde e ajudam os indivíduos a dar respostas às suas necessidades nesses modos 

(Roy, 2009). 

O Modelo de Adaptação de Roy para enfermagem teve início com uma citação do 

trabalho de Harry Helson, em psicofísica, que se interessava pelas ciências sociais e 

comportamentais. Na Teoria da Adaptação de Helson, as respostas adaptativas são uma função 

do estímulo recebido e do nível adaptativo. Um estímulo é qualquer fator que provoca uma 

resposta, podendo surgir estímulos do ambiente interno ou externo (Roy, 1984, cit. por Phillips 

e Harris, 2014). 
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O nível de adaptação é composto pelo efeito combinado das três seguintes classes de 

estímulos: 1) Estímulos focais que imediatamente confrontam o indivíduo; 2) estímulos 

contextuais que são todos os outros estímulos presentes que contribuem para o efeito do 

estímulo focal; 3) Estímulos residuais que são fatores ambientais dos quais os efeitos não são 

claros numa determinada situação (Phillips e Harris, 2014). 

Tendo por base a Teoria da Adaptação Helson, Roy (1970) desenvolveu e refinou o 

modelo com conceitos e teoria de Dohrenwend, Lazarus, Mechanic e Selye. Atribuiu particular 

atenção a Driever, por descrever subdivisões da autointegridade e a Martinez e Sato, pela 

identificação comum de estímulos primários. Após o desenvolvimento do seu modelo, Roy 

(1971) apresentou uma estrutura para a prática de enfermagem, da pesquisa e da educação 

(Phillips e Harris, 2014).  

O Modelo de Adaptação Roy tem sido usado para orientar a educação interdisciplinar, 

desenvolvimento da prática e da pesquisa. A afirmação teórica do Modelo de Adaptação Roy é 

baseada em questões filosóficas, científicas e culturais, de suposições derivadas da teoria de 

sistemas, teoria do nível de adaptação e desafios culturais. “As suposições filosóficas são 

caracterizadas pelos princípios gerais do humanismo, veracidade e unidade cósmica” (Jennings, 

2017, p. 2). Segundo a mesma autora, o humanismo assume que os indivíduos possuem um 

holismo intrínseco, o que os dota de capacidade para perceber a necessidade de relações com 

os outros, partilhar o poder criativo e esforçar-se para manter a integridade. A veracidade 

complementa o humanismo e afirma uma intencionalidade da existência humana. A veracidade 

assume a atividade e a criatividade para o bem comum, o propósito da existência humana, a 

unidade do propósito da humanidade e o valor e o significado da vida. A unidade cósmica 

defende que a realidade se baseia em pessoas e na terra, como sistema vivo, tendo padrões 

comuns e interações integrais. As premissas científicas baseiam-se nos fenómenos de sistemas 

vivos com processos complexos de interação e que agem para manter o propósito da existência 

no universo. Por sua vez, as premissas culturais são uma integração das experiências 

transculturais e das necessidades culturais (Jennings, 2017). 

Os principais conceitos do Modelo de Adaptação Roy incluem a pessoa como sistema 

adaptativo, o ambiente, a saúde e o objetivo da enfermagem. Como sistema adaptativo, a pessoa 

é definida como um todo com partes que funcionam como uma unidade para um desígnio. O 

ambiente é definido como todas as condições, as circunstâncias e as influências que cercam e 

afetam o desenvolvimento e o comportamento dos seres humanos como sistemas adaptativos, 

com particular consideração pelos recursos do Homem e o ambiente. A saúde é um estado e um 

processo de ser e tornar-se integral e inteiro e o objetivo da enfermagem consiste em aprimorar 
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os processos da vida para promover a adaptação, sendo esta um processo e um resultado de 

pensar e sentir que as pessoas usam em consciência (Jennings, 2017). 

Trata-se de um Modelo que “constitui a base para a compreensão” da pessoa “como 

sistema capaz de se adaptar”, sendo esta “recetora dos cuidados de enfermagem”. A saúde é 

vista “como um estado e um processo de tornar-se uma pessoa total e integrada”. O ambiente 

compreende “todas as condições e circunstâncias que afetam o comportamento e o 

desenvolvimento da pessoa”, sendo o objetivo da enfermagem “a promoção de respostas 

adaptativas em relação aos quatro modos adaptativos (fisiológico, autoconceito, função de 

papel e interdependência)” (Medeiros, Souza, Sena, et al., 2015, p.133). 

Roy (2011), defende que o seu Modelo de Adaptação descreve o objetivo da 

enfermagem como promotor da adaptação nos quatro modos adaptativos, contribuindo para a 

saúde, a qualidade de vida e morrer com dignidade. A enfermagem baseada neste modelo, visa 

aprimorar as relações do sistema através da aceitação, da proteção e da promoção da 

interdependência, bem como promover as transformações pessoais e ambientais. Nesse 

contexto, o critério para o bem, de acordo com o Modelo de Adaptação de Roy, é promover a 

adaptação da pessoa e/ou de grupos, transformar a sociedade numa que promova a dignidade, 

sustente e transforme o universo. Assim, os enfermeiros devem contribuir para a coerência da 

pessoa e para a coerência do mundo, ajudando a criar uma sociedade que apoia a vida humana 

e a dignidade das pessoas (Roy, 2011). 

Os enfermeiros podem prestar cuidados holísticos através da aplicação prática dos 

modelos de enfermagem. Ao usar esses modelos, as atividades de enfermagem passam a 

centrar-se na pessoa. Além disso, os conceitos básicos e a relação entre os conceitos são 

determinados, os problemas identificados e as soluções desenvolvidas (Ursavaş, Karayurt e 

İşeri, 2014). Os modelos teóricos de enfermagem, ainda na perspetiva dos mesmos autores, 

garantem quer os cuidados sistemáticos, controlados e eficazes à pessoa alvo dos cuidados, quer 

a criação de uma linguagem comum. Coadjuvam os enfermeiros na organização dos cuidados 

diários e potenciam a oportunidade de prestar cuidados de máxima qualidade. 

O Modelo de Adaptação Roy foi desenvolvido como um guia para a prática de 

enfermagem num mundo com necessidades emergentes. Além do mais, fornece um modelo 

para o desenvolvimento do conhecimento. As premissas do modelo promovem uma perspetiva 

baseada no valor para identificar questões significativas para a pesquisa académica, recorrendo 

a várias formas do saber. A pessoa, o meio ambiente, os conceitos de nível de adaptação e a 

adaptação do modelo fornecem várias possibilidades para se construir um conhecimento 

integrado (Roy, 2011). 
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Este modelo inclui a noção de estímulos e respostas. Os estímulos resultam na 

necessidade de respostas por parte da pessoa, estando-lhe associados os mecanismos de 

enfrentamento processados através de dois subsistemas: o regulador e cognoscente. O sistema 

regulador tem uma natureza química, neural e endócrina, enquanto o subsistema cognoscente 

está relacionado com as funções cerebrais superiores de perceção, de emoção ou de 

processamento das informações de julgamento (Costa, Luz, Bezerra e Rocha, 2016). 

O subsistema regulador consiste na resposta neuroquímica e endócrina e os estímulos 

internos e os externos compreendem os fatores sociais, físicos e psicológicos. O subsistema 

cognoscente relaciona-se mais com a atenção, a memória, a aprendizagem, a resolução de 

problemas, o status de tomada de decisão, a motivação e a defesa (Ursavaş et al., 2014). 

Os comportamentos consequentes dos referidos dois subsistemas observam-se a partir 

de quatro modos adaptativos. No modo fisiológico a pessoa responde como um ser físico aos 

incentivos ambientais e compreende cinco necessidades básicas de integridade fisiológica 

(oxigenação, nutrição, eliminação, atividade, repouso e proteção) e quatro complexos processos 

(sensitivo, líquido e eletrólitos, função neurológica e função endócrina). O modo de 

autoconceito refere-se aos aspetos psicológicos e espirituais da pessoa e compreende o eu-

físico, que abarca a sensação e a autoimagem corporal, e o eu-pessoal, que engloba o eu-

consistência, o eu-ideal e o eu-ético-moral-espiritual. Por sua vez, o modo de 

função/desempenho de papel refere-se aos aspetos sociais que se relacionam com os papéis que 

a pessoa ocupa na sociedade e, por último, o modo de interdependência está intimamente 

relacionado com a adaptação afetiva e com os sistemas de suportes, comportamentos recetivos 

e comportamentos de contribuição, que identificam os padrões de valor humano, afeição, amor 

e afirmação (Costa, Luz, Bezerra, et al., 2016). 

O ambiente inclui estímulos focais, contextuais e residuais, como se pode constatar na 

fugura 1. Um estímulo focal é o confronto com o ambiente interno e externo. O indivíduo resiste 

imediatamente a esses estímulos internos e externos. Os estímulos residuais são fatores 

fechados que afetam a situação atual, tais como as crenças, os comportamentos, as experiências 

e atitudes pessoais, que originam do passado e afetam a resposta ao tratamento. 
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Figura 1. Modelo de Adaptação de Roy. 

Fonte: Freitas S., Ivo M., Gerk M. e Nunes C (2017, pp. 9-42). 

 

A saúde é uma dimensão antecipada da vida humana e representa um continuum saúde-

doença (Roy e Harrington, 2013). Roy (2011) define saúde como o processo de se tornar e de 

se ser uma pessoa integrada e completa. Assim, no seu modelo, a enfermagem configura-se 

como uma ciência e a adaptação desse conhecimento científico à prática da enfermagem, sendo 

o seu objetivo garantir a adaptação. O aumento da adaptação durante a saúde e a doença melhora 

a interação entre o ambiente e os sistemas humanos, logo melhora a saúde. Contribui, portanto, 

para a saúde e qualidade de vida.  

O Modelo de Adaptação de Roy também expressa atividades específicas que distinguem 

a enfermagem de outras disciplinas, como o processo de enfermagem. Roy propõe uma 

abordagem de solução do problema neste processo e explica essa abordagem em cinco estadios: 

1. Avaliação do comportamento e dos estímulos;  

2. Diagnóstico;  

3. Estabelecimento de metas; 

4. Planeamento;  

5. Intervenção e Avaliação (Ursavaş et al., 2014).  

As intervenções de enfermagem na prestação de cuidados de enfermagem à pessoa com 

DM tipo 2, incluindo os cuidados holísticos de acordo com o Modelo de Adaptação de Roy, 

são descritas seguidamente.  
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2.1 APLICABILIDADE DO MODELO NA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM ESPECIALIZADA À PESSOA COM DM TIPO 2 

O objetivo do Modelo de Adaptação de Roy, como já referenciado anteriormente, 

consiste em facilitar, desenvolver e aumentar a adaptação da pessoa no momento do tratamento 

da patologia. Pode, pois ser implementado pelos Enfermeiros Especialistas em Enfermagem 

Comunitária na promoção da literacia em saúde.  

Na DM tipo 2, a adaptação ao processo de tratamento é extremamente crítica (Kavuran 

e Yurtta¸ 2018). Neste sentido, os mesmos autores realizaram um estudo clínico em dois grupos 

– controlo e intervenção - no qual determinaram os efeitos da educação, baseada no modelo de 

adaptação de Roy, no perfil de atendimento de 130 pessoas com DM tipo 2 no Hospital Ataturk 

University Research, em Erzurum, na Turquia. Os resultados do estudo mostraram que os 

indivíduos do grupo controlo não apresentaram diferenças significativas entre as avaliações pré 

e pós-intervenção, ao passo que os indivíduos do grupo intervencionado (modelo de adaptação 

de Roy) apresentaram diferenças significativas após as sessões educacionais. Especificamente, 

houve uma diminuição significativa nas pontuações médias nas subescalas que se referiam a 

problemas de controlo da DM, fatores sociais e pessoais, fatores médicos, exercício físico e 

monitorização de barreiras, bem como de atitudes negativas, que são os fatores agravantes para 

o controlo da DM e um aumento significativo nas pontuações médias das subescalas de atitude 

de apoio, adesão à dieta, benefícios de cuidados a longo prazo, conhecimento sobre a DM, 

atitude positiva, capacidade de autocuidado, importância do cuidado e adesão ao autocuidado 

(Kavuran e Yurtta¸ 2018). Assim, verificou-se um impacto positivo na educação do perfil de 

cuidados com pessoas com DM tipo 2 com base no modelo de adaptação de Roy. 

Feghhi, Saadatjoo, Dastjerdi, Kalantari e Alidousti, (2016) referem-se à DM tipo 2, 

como uma doença crónica com vários efeitos adversos, podendo desafiar a adaptação 

psicossocial das pessoas com esta patologia, o que os levou a realizar um estudo quase 

experimental com o objetivo de investigarem o efeito de um programa educacional baseado no 

Modelo de Adaptação de Roy na adaptação psicossocial de pessoas com DM tipo 2, em Birjand, 

Irão, em 2013. A sua amostra era constituída por 60 pessoas com DM tipo 2, com idades entre 

os 30 e 70 anos, selecionados segundo uma amostragem de conveniência que foram designadas 

para os grupos de intervenção ou de controlo. Após a intervenção, no grupo experimental houve 

um decrescimo significativo nos scores médios de todos os domínios de adaptação psicossocial, 

como a perceção da doença, ambiente vocacional, ambiente doméstico, relações familiares, 
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ambiente social e sofrimento psíquico. Assim, os resultados indicam um impacto positivo e 

significativo do treino baseado no Modelo de Adaptação de Roy em pessoas com DM tipo 2.  

Borzou, Mohammadi, Falahinia, Mousavi e Khalili, (2015) realizaram um estudo quase 

experimental com 60 participantes com DM tipo 2, que foram divididas aleatoriamente em dois 

grupos: experimental e controlo. Realizaram-se programas de assistência educacional tendo por 

base o Modelo de Adaptação de Roy apenas no grupo de intervenção. Os resultados mostraram 

que, após intervenção, os scores médios dos domínios da qualidade de vida entre os dois grupos 

sugeriam uma diferença significativa nos aspetos de controlo da diabetes, energia, mobilidade 

e suporte social. É de referir que a baixa autoestima, acompanhada de ansiedade, tem efeitos 

adversos nos resultados, uma vez que pode fazer emergir comportamentos desadaptativos, 

incumprimento da terapêutica por parte da pessoa doente, diminuindo a sua qualidade de vida 

e aumentar o risco de complicações. Por outro lado, o comportamento desadaptativo de 

enfrentamento em pessoas com DM pode resultar em depressão significativa (Majeed, Sehar, 

Afzal, Gilani, Parveen e Ahmed, 2020). Neste sentido, é fundamental intervir na pessoa com 

diabetes encarando-a como ser holístico. Como defendem os mesmos autores, a DM tem 

implicações no bem-estar físico e psicológico. Um baixo autoconceito afeta fortemente o 

pensamento e a qualidade de vida resultando numa resposta desadaptada à terapêutica, com 

progressão da doença e até mortalidade. Assim, os comportamentos adaptativos, como as 

mudanças no estilo de vida, e previamente referidos, são extremamente importantes na gestão 

da diabetes. Estes desafios enfatizam a importância de dotar a pessoa com DM com capacidades 

adaptativas para controlar as disfunções físicas e psicológicas. Potenciar comportamentos 

adaptativos é a única maneira de garantir uma gestão eficaz da DM, para impedir as 

complicações e melhorar a sua qualidade de vida (Majeed et al., 2020). 

Em conjunto, os resultados destes trabalhos sugerem que pelas mudanças na condição 

da diabetes, a melhoria de diferentes aspetos da adaptação biopsicossocial resultou numa gestão 

dos comportamentos desadaptativos e na adaptação da pessoa doente, revelando impacto 

positivo em diferentes dimensões; biologicas, sociais e psicológicas, nas pessoas com DM tipo 

2. Assim, o Modelo de Adaptação de Roy parece poder ser incorporado como uma ferramenta 

eficaz para a análise e intervenção das pessoas com DM tipo 2.  

Tendo em conta o Modelo de Adaptação de Roy, é importante que o enfermeiro faça 

uma avaliação dos comportamentos e estímulos da pessoa com DM tipo 2, realize o diagnóstico, 

estabeleça metas, planeie para poder intervir e avaliar todo este processo. Neste contexto, o 

enfermeiro deve ajudar a pessoa a integrar estes comportamentos de autocuidado na sua rotina 

quotidiana, garantindo a sua adaptação à doença e ao tratamento, através de estímulos que 
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podem ser concretizados em sessões de educação para a saúde. Como tal, os cuidados baseados 

no Modelo de Adaptação de Roy assumem-se como um modelo não-invasivo e eficaz para 

eliminar e/ou reduzir as limitações físicas e psicológicas, potenciando a literacia, ao melhorar 

os comportamentos desadaptativos, com resultados positivos na sua adaptação.  

Assim, na qualidade de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Comunitária, cujas 

competências, em conformidade com o Despacho n.º 6860/2018, 16 de julho de 2018 (p. 

19354), são estabelecer, “com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade”; contribuir “para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades”; integrar “a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na 

consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde”; realizar e cooperar “na vigilância 

epidemiológica de âmbito geodemográfico”, podem integrar o modelo de Adaptação de Roy de 

implementar medidas e intervenções para capacitar as pessoas com DM tipo 2, esclarecer as 

suas dúvidas e reforçar o seu envolvimento no tratamento.  

Em geral, os principais estímulos intervêm na adaptabilidade e a manipulação desses 

estímulos, durante os programas de saúde, resultam num aprimoramento da adaptação (Borzou 

et al., 2015). De acordo com os mesmos autores, este modelo ajuda a determinar as causas da 

inadaptabilidade (principais causas e outros estímulos), o que serve para planear um programa 

abrangente que desenvolva comportamentos saudáveis nas pessoas doentes, dotando-as de mais 

literacia em saúde. O Modelo de Adaptação de Roy no tratamento da pessoa com DM tipo 2 

revela eficácia, ajudando a pessoa a adaptar-se a toda a complexidade da doença e tratamento.  

O sucesso da gestão da diabetes requer que os enfermeiros também tenham 

conhecimentos sobre as crenças culturais, pensamentos, sistemas familiares e redes de apoio 

social. Na doença crónica, são necessários métodos terapêuticos adequados, com especial 

ênfase numa dieta saudável, prática de exercício físico adaptado, controlo do peso, redução de 

comportamentos de risco (como o consumo de álcool e hábitos tabágicos), controlo das 

complicações adjacentes, aumento de conhecimento sobre o procedimento na 

hipoglicemia/hiperglicemia e aumento de conhecimento da autogestão da doença. Assim, os 

enfermeiros devem capacitar a pessoa para a gestão da doença, dos sintomas e para a prevenção 

das complicações. É fundamental motivar a pessoa com DM tipo 2 para a adesão à terapêutica 

farmacológica e não farmacológica, uma vez que uma pessoa altamente motivada consegue ter 

respostas adaptativas e alcançar, por inerência, melhores índices de qualidade de vida. O 

desenvolvimento de programas de treino para a gestão da diabetes deve concentrar-se na 

prevenção e diagnóstico das complicações, sem se limitar apenas ao controlo glicémico e 

tratamento sintomático.  
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 Neste contexto, promover a literacia em saúde nos indivíduos com DM tipo 2 deve ser 

um princípio fundamental na prática de enfermagem, garantindo que estes individuos adotem 

comportamentos saudáveis e sejam capazes de fazer o seu reconhecimento, consigam fazer uma 

gestão adequada da doença e adiram ao tratamento, enquanto adquirem competências para se 

informarem, avaliarem e tomarem decisões fundamentadas no seu dia-a-dia.   
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PARTE II – TRABALHO EMPÍRICO 
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1 METODOLOGIA 

A metodologia assume-se como uma fase do processo de investigação científica de 

grande importância, onde se enquadra o plano metodológico no qual se alicerça toda a 

realização da investigação. O reconhecimento de que a atividade científica pode ser recuperada, 

estudada e avaliada, tendo por base a literatura, suporta os fundamentos teóricos para a 

aplicação de métodos que têm como finalidade a construção de indicadores de produção e do 

desempenho científico (Silva, Hayashi e Hayashi, 2011).  

A metodologia da pesquisa pode ser definida como uma abordagem geral que o 

investigador adota para a realização de um projeto de investigação. No caso particular da 

investigação quantitativa, esta envolve a recolha de dados para que a informação possa ser 

quantificada e submetida a analise estatistica para corroburar ou refutar as hipoteses propostas 

(Creswell, 2003). Neste contexto são utilizados modelos matemáticos para análise de dados e 

incluem três características relevantes, nomeadamente o desenho do estudo, os procedimentos 

aplicados e a analise estatistica. 

Tendo como ponto de partida o pressuposto que a seleção da metodologia tem de se 

adequar ao problema em estudo e aos objetivos da investigação, neste capítulo descreve-se o 

planeamento metodológico necessário ao desenvolvimento da nossa pesquisa. 

1.1 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  

As questões de investigação podem representar toda a investigação ou representar 

aspetos pequenos, mas importantes, de um estudo mais abrangente. Em ambos os casos, a 

aplicação efetiva dos métodos inferenciais requer uma compreensão clara das questões 

relevantes, formulação explícita ou implícita de hipóteses testáveis, dados apropriados, análise 

credível e interpretação válida de resultados analíticos (Wolverton, 2009). Da mesma forma 

que o processo de avaliação, serve como uma forma sistemática e organizada de projetar um 

plano de trabalho consistente com o ambito de uma tarefa específica.  

Com este estudo pretende-se responder às seguintes questões de investigação: 

- Qual o nível de literacia das pessoas com DM tipo 2? 

- Quais os determinantes - sociodemográficos e clínicos - que influenciam o grau de 

literacia em saúde da pessoa com DM tipo 2? 
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1.2 OBJETIVOS 

A metodologia, ou tipo de estudo escolhido, tem por base o objetivo do estudo, estando 

em concordância com o grau de avanço dos conhecimentos definindo, assim, o tipo de 

investigação a delinear. O objetivo de uma investigação determina o que o investigador quer 

atingir com a realização do seu trabalho de pesquisa (Vilelas, 2017).  

As metas e objetivos da pesquisa precisam de ser conhecidos minuciosamente e devem 

ser especificados antes do início do estudo com base na pesquisa bibliográfica completa, assim 

como nas contribuições da experiência profissional dos investigadores envolvidos no estudo. 

As metas e os objetivos indicam se a natureza do problema, que é formulado como uma questão 

de investigação ou problema de investigação, deve ser investigada ou se a sua solução deve ser 

encontrada por outro método mais apropriado (Garg, 2016).  

As lacunas no conhecimento existente ajudam a formular uma questão de investigação. 

Estas questões devem ser objetivas e específicas com todos os detalhes necessários. Isto ajuda 

a formular uma hipótese que é uma afirmação cientificamente derivada sobre um problema 

particular numa população definida. A formulação de hipóteses depende também do tipo de 

estudo. A observação do investigador relacionada a qualquer aspecto inicia a formulação de 

hipóteses.  

Tendo por base estes pressupostos, delineou-se um conjunto de objetivos que 

representam o que se pretende estudar para responder às questões de investigação. 
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Objetivo geral: 

- Avaliar o nível de literacia das pessoas com DM tipo 2. 

Objetivos específicos: 

- Avaliar se as variáveis sociodemográficas e clínicas influenciam o nivel de literacia 

sobre a diabetes, nas pessoas com DM tipo 2; 

- Avaliarar se as atividades de autocuidado com a diabetes iunfluenciam o nivel de 

literacia sobre a diabetes nas pessoas com DM tipo 2. 

1.3 TIPO DE ESTUDO 

O tipo de estudo é um componente do desenho do estudo e deve ser especificado antes 

do início do estudo. O tipo de estudo é determinado pela pergunta a ser respondida e decide 

quão útil é um estudo científico e quão bem ele pode ser interpretado. 

Com o intuito de se alcançarem os objetivos propostos, seguiu-se um estudo 

quantitativo, com corte transversal, com análise descritiva e correlacional, avaliando o modo 

como as variáveis sociodemográficas e clínicas se refletem no nível de literacia em saúde sobre 

a DM por parte das pessoas que padecem dessa patologia.   

Existem vários métodos de pesquisa para conduzir estudos quantitativos. No método de 

pesquisa descritiva, são utilizados o desenho correlacional, de desenvolvimento, estudos 

observacionais e estudos de base populacional. Esses métodos de investigação também podem 

ser usados em vários graus com investigação comparativa experimental e causal. No método 

de investigação correlacional, a investigação avalia as diferenças entre as duas características 

do grupo de estudo. O recurso à metodologia quantitativa deve-se ao facto de os dados 

facultarem realidades objetivas quanto às variáveis em estudo, suscetíveis de serem conhecidas. 

Este tipo de estudo “visa analisar a incidência, distribuição e relações entre variáveis que são 

estudadas tal e qual existem, em contexto natural, sem manipulação, sendo quase sempre 

classificados em função desses três objetivos básicos: descrever, explicar ou ainda explorar” 

(Coutinho, 2021, p. 277). 

Assumiu-se desenvolver um estudo descritivo uma vez que se pretende identificar a 

incidência e a distribuição de determinados traços ou atributos de uma determinada população. 

O presente estudo pode ser caracterizado como tal, porquanto se pretende estudar a distribuição 

do traço (variável) numa amostra representativa de pessoas com DM tipo 2 (Coutinho, 2021). 

É igualmente um estudo transversal, na medida em que os dados serão recolhidos num só 
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momento no tempo, quer para descrever, quer para detetar possíveis relações entre as variáveis 

(Coutinho, 2021). 

1.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

População é o conjunto de todos os indivíduos nos quais se desejam investigar algumas 

propriedades (Vilelas, 2017). Normalmente, nem todos os individuos podem ser incluidos. 

Neste contexto, pode ser definida uma amostra, ou seja, um subconjunto de uma população ou 

de um grupo de individuos que fazem parte de uma mesma população (Fortin, 2009). A amostra 

deve ser feita de forma independente para que não exista influencia na inclusão/exclusão. 

Especificamente na prática clínica, a amostragem é restrita a um determinado local e, portanto, 

a generalização dos resultados deve ser feita com cuidado.   

A amostragem de conveniência é um tipo de amostragem não probabilística ou não 

aleatória em que os membros da população-alvo que atendem a certos critérios práticos, como 

fácil acessibilidade, proximidade geográfica, disponibilidade num determinado momento ou a 

vontade de participar estão incluídos para o propósito do estudo (Etikan, Musa e Alkassim, 

2016). Por questões de acessibilidade e conveniência as populações do estudo foram 

consideradas todas as pessoas com DM tipo 2 que frequentam a consulta da diabetes de uma 

Unidade de Saude Familiar da região Centro do País, sendo esta população constituída por 814 

pessoas e cuja amostra do estudo foi de 207 participantes, o que traduz uma percentagem de 

25,43%. 

Neste tipo de estudos, deve ser considerado um grupo específico de participantes 

relativamente homogeneo. Assim, os critérios de inclusão e exclusão definem quem pode ser 

incluído ou excluído da amostra do estudo. Os critérios de inclusão identificam a população do 

estudo de forma consistente, confiável, uniforme e objetiva. Os critérios de exclusão incluem 

fatores ou características que tornam a população recrutada inelegível para o estudo. Esses 

fatores podem ser confundidores para os parâmetros do resultado.  

Neste estudo, consideraram-se como critérios de inclusão: pessoas com DM tipo 2, 

idade superior a 18 anos, que não apresentam nenhum registo no Sclinico relacionado com 

problemas cognitivos e que aceitaram participar no estudo, após esclarecimento e exposição 

dos objetivos de investigação, autorizaram por escrito a colheita de dados segundo a 

metodologia planeada. Assim, a amostra ficou constituída por 207 pessoas, que contemplavam 

os criterios de inclusão. 
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1.5 VARIÁVEIS EM ESTUDO  

Existem várias definições de variável, embora coexistam todas num mesmo princípio: 

ao qual se pode atribuir uma medida, são particularidades de pessoas, de objetos ou de situações 

estudadas numa investigação, podendo-se atribuir valores numerais (Fortin, 2009). 

Uma variável pode ser definida como “qualquer característica da realidade que pode 

tomar dois ou mais valores mutuamente exclusivos. Refere-se ainda a qualquer característica 

que numa experiência é manipulada, medida ou controlada” (Freixo, 2011, p. 174).  

Segundo Freixo (2011), para operacionalizar variáveis é necessário um trabalho de 

construção e seleção, tornando-as compreensíveis e operacionalizáveis. Este autor também 

refere que a operacionalização deve obedecer a três fases: definição de conceitos, determinação 

de dimensões e precisar os indicadores. As variáveis permitem assim, descobrir e expressar as 

relações existentes entre os fenómenos. 

Existem vários tipos de variáveis; salientam-se pela sua importância, as variáveis de 

atributo e de investigação (dependente e independentes). 

Segundo Fortin (2009, p.71), as variáveis são as unidades de base da investigação. “São 

propriedades, qualidades ou características das pessoas, objetos de situações suscetíveis de 

variar no tempo.” Estas podem tomar diferentes valores que podem ser medidos, manipulados 

ou controlados. Podem ser classificadas como independentes, dependentes, de atributo e de 

investigação. 

Tomou-se como variável dependente deste estudo a literacia em saúde, avaliado por um 

instrumento já validado (Diabetes Knowledge Questionnaire (DKQ)-24). As variáveis 

independentes são: variáveis sociodemográficas (género, idade, estado civil, nível de 

escolaridade, profissão, zona de residência), variáveis clínicas (tempo de diagnóstico da 

diabetes, tipo de tratamento para a diabetes, tempo de frequência da consulta da diabetes, 

complicações e fontes de informação a que recorre para obtenção aprofundada de 

conhecimentos sobre a diabetes), nível de conhecimentos sobre a diabetes e atividades de 

autocuidado com a diabetes.   

No que se refere às variáveis sociodemográficas, salienta-se: 

 

Idade  

Para a operacionalização desta variável foi utilizada uma questão aberta onde cada 

participante respondeu um número inteiro referente aos anos completos no momento da 

aplicação do protocolo de avaliação.  
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Género 

Foi elaborada uma questão fechada e dicotómica com duas opções de resposta: 

“Masculino” ou “Feminino”. 

 

Estado civil 

Foi elaborada uma questão fechada com escolha única e cinco opções de resposta: 

“Solteiro”; “Casado”; Divorciado”; “União de Facto” e “Outro”.  

 

Zona de residência  

Para operacionalizar esta variável optou-se por uma questão fechada com escolha única 

e duas opções de resposta: “Rural” e “Urbana”;  

 

Habilitações académicas 

Foi elaborada uma questão fechada com seis opções e de escolha única, tendo por base 

a classificação utilizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) (2019). As 

opções de resposta foram: “Sem Escolaridade”; “1º Ciclo de Ensino Básico” (4ª classe); “2º 

Ciclo de Ensino Básico” (5º ano); “3º Ciclo de Ensino Básico” (9º ano); “Ensino Secundário”; 

“Licenciatura”, “Mestrado”, “Doutoramento” e “Outro”. 

 

Profissão 

Foi elaborada uma questão fechada com treze opções de escolha única, tendo por base 

a classificação utilizada pelo IEFP (2019). As opções de resposta foram: “Profissões das forças 

armadas”; “Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e 

gestores executivos”; “Especialistas das atividades intelectuais e cientiíicas”; “Técnicos e 

profissões de nível intermédio”; “Pessoal administrativo”; “Trabalhadores dos serviços 

pessoais de proteção e segurança e vendedores”, “Agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura, da pesca e da floresta”, “Trabalhadores qualificados da industria, construção e 

artífices”, “ Operadores de instalação e máquinas e trabalhadores da montagem, “Trabalhadores 

não qualificados”, “Desempregado”, “Estudante” e “ reformado”.  

No que se refere às variáveis de contexto clínico, salienta-se: 
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Duração da doença 

Foi elaborada uma questão aberta, na qual o participante responde com um número 

inteiro, tendo em conta o número de anos desde o diagnóstico inicial da doença até a data da 

aplicação do protocolo de avaliação.  

 
Tipologia de tratamento 

Foi elaborada uma questão fechada com escolha única e três opções de resposta: 

“Antidiabéticos Orais (ADO)”; “Insulina” e “Ambos”. 

 

Vigilância da diabetes 

Foi elaborada uma questão aberta, na qual o participante responde com um número 

inteiro, tendo em conta o número de anos desde que frequenta a consulta de diabetes, até a data 

da aplicação do protocolo de avaliação.  

 

Complicações da diabetes  

Foi elaborada uma questão fechada, com sete opções de escolha única, tendo em conta 

sintomas associados à diabetes, já experenciados. As opções de resposta foram: “Alteração da 

sensibilidade dos membros inferiores”; “Alterações visuais”; “Estados hipoglicémicos”; 

“Estados hiperglicémicos”; “Úlcera do pé”; “Alterações renais” e “Outro”. 

 

Fonte de informação  

Foi elaborada uma questão fechada, com seis opções de escolha única, tendo em conta 

a fonte a que recorre para obtenção de conhecimentos sobre diabetes. As opções de resposta 

foram: “Médico”; “Enfermeiro”; “Internet”; “Revistas/jornais”; “Televisão” e “Outro”. 

 

Escala de Atividades de Autocuidado com a Diabetes  

Foi aplicada a Escala de Actividades de Autocuidado com a Diabetes, traduzida e 

adaptada para Portugês de “Summary of Diabetes Self-Care Activities” (Bastos, Severo e 

Lopes, 2007), na qual respondem a sete grupos de perguntas, com várias respostas fechadas 

possíveis, relativamente à frequência das actividades realizadas durante os últimos sete dias 

(uma semana de vida normal, sem intercorrências no campo da saúde). As questões agrupam-

se em sete grupos, nomeadamente: “Alimentação”; “Alimentação Especifica”; “Actividade 

Física”; “Monitorização de Glicemia”; “Cuidados com os Pés”; “Medicamentos” e “Hábitos 

Tabágicos”. 
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Quanto ao nível de conhecimentos sobre a diabetes:  

Foi aplicado o Questionário de Conhecimentos Sobre Diabetes, traduzido para 

Português de “Diabetes Knowledge Questionnaire (DKQ)-24” (Bastos, 2004), ao qual 

respondem acerca dos seus conhecimentos gerais sobre diabetes em vinte e quatro questões de 

resposta fechada, com três opções de resposta: “Sim”; “Não” e “Não sei”. 

 
Decorrente do exposto e tendo-se em consideração as questões metodológicas adotadas 

para este estudo, procedeu-se à elaboração de uma representação esquemática patente na figura 

2, que procura dar a conhecer o tipo de relação que possa existir entre as variáveis 

independentes (sociodemográficas, clínicas, conhecimento acerca da patologia em geral e 

comportamentos de autocuidado) e a variável dependente (literacia em saúde nas pessoas com 

diabetes). 

 

 
Figura 2. Representação esquemática da relação possível entre as variáveis estudadas 

1.6 INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

Para a colheita dos dados relativos às várias variáveis em estudo, recorre-se á aplicação 

do protocolo de avaliação elaborado (Apêndice I), com a seguinte estrutura: 

Variável dependente 
Conhecimento sobre a diabetes - Literacia 

 

Variáveis independentes 
Variáveis sociodemográficas 

 
Þ Género 

Þ Idade 

Þ Estado civil 

Þ Nível de escolaridade 

Þ Profissão 

Þ Zona de residência 

Variáveis Clínicas 
 

Þ Tempo de diagnóstico da diabetes 

Þ Tipo de tratamento para a diabetes 

Þ Tempo de frequência da consulta da diabetes 

Þ Complicações 

Þ Fontes de informação a que recorre para 
obtenção aprofundada de conhecimentos sobre 
a diabetes 

 

Atividades de autocuidado com a diabetes 
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- Questionário de caracterização sociodemográfica: elaborado para o efeito e 

contemplando aspetos como: género (masculino ou feminino), idade (≤50 anos, 51-60 anos, 

61-70 anos ou >70 anos), estado civil (solteiro, casado, união de facto, viúvo e outro), nível de 

escolaridade (1º. Ciclo, 2º. Ciclo, 3º. Ciclo, Ensino Secundário, Licenciatura, Mestrado, 

Doutoramento e outro), profissão (segundo classificação do IEFP) e zona de residência (rural 

ou urbana). 

- Questionário clínico: elaborado para o efeito e contempla as seguintes informações: 

tempo de diagnóstico da diabetes, tipo de tratamento para a diabetes, tempo de frequência da 

consulta da diabetes, complicações e fontes de informação a que recorre para obtenção 

aprofundada de conhecimentos sobre a diabetes. 

- Escala de Atividades de Autocuidado com Diabetes (SDSCA): traduzida e adaptada 

para português de Summary of Diabetes Sef Care Activities (Bastos, Severo e Lopes, 2007). 

Avalia os comportamentos de autocuidado que permitem avaliar a frequência das atividades 

realizadas pela pessoa com diabetes nas diferentes áreas do tratamento: alimentação geral, 

alimentação específica, atividade física, monitorização de glicemia, cuidados com os pés, 

medicamentos e hábitos tabágicos. Esta avaliação é parametrizada pela frequência em que 

determinado comportamento foi exibido na última semana, numa escala de 0 a 7, sendo que o 

zero corresponde à situação menos desejável e sete à mais favorável. 

- Questionário de conhecimentos (DKQ-24): uma escala validada para a população 

portuguesa por Bastos (2004), que contempla várias questões relacionadas com o conhecimento 

geral da diabetes, nomeadamente: tipos de diabetes, a causa da diabetes, fisiopatologia, 

tratamento da doença, sinais e sintomas de hipo e hiperglicemia, complicações crónicas. As 

respostas podem ser dadas de três diferentes maneiras: “sim”, “não”, ou “não sei”, traduzindo, 

respetivamente, respostas certas, erradas ou desconhecimento. O questionário será codificado 

da seguinte forma: a cada resposta certa será atribuida a pontuação de 1, erradas a pontuação 

de 0 e não sei, a pontuação de 2, permitindo obter a proporção de respostas certas, erradas e de 

desconhecimento. 

1.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E FORMAIS  

Estando-se consciente que qualquer processo de investigação exige um seguimento de 

normas de conduta por parte dos investigadores, realizaram-se algumas diligências prévias, 

com a finalidade de proteger o direito e a liberdade dos participantes.  
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Foi solicitada autorização para aplicação das escalas aos seus autores (Anexo I). Fez-se 

o pedido formal para aplicação do protocolo de avaliação ao Conselho de Administração da 

Unidade Local de Saúde da Região Centro (Anexo II). Solicitou-se autorização para aplicação 

dos questionários à coordenadora de uma USF da região centro (Anexo III). Foi entregue, junto 

com o protoloco de avaliação o consentimento informado (Apêndice II), às pessoas inquiridas, 

cuja participação foi voluntária, assegurando-se o sigilo e confidencialidade dos dados. 

1.8 PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS   

Para o tratamento estatístico recorreu-se à estatística descritiva e analítica. A 

apresentação dos resultados fez-se através de tabelas, onde se apresentam os dados mais 

relevantes com recurso a frequências absolutas e percentuais. A descrição e análise dos dados 

obedeceram à ordem apresentada no instrumento de recolha de dados. 

A estatística descritiva possibilitou determinar as frequências absolutas e percentuais, 

algumas medidas de tendência central, nomeadamente as médias e o desvio padrão.  

Após a análise descritiva dos dados obtidos, passou-se de seguida à abordagem 

inferencial dos mesmos, através da estatística analítica. Procedeu-se, assim, à verificação da 

validade das questões de investigação, associando algumas das variáveis independentes em 

estudo, à variável dependente. 

Com o intuito de credibilizar o estudo, formularam-se as questões de investigação, estas 

foram testadas através de testes não paramétricos, nomeadamente:  

Teste de U-Mann Whitney (UMW) para comparação de médias de uma variável 

quantitativa em dois grupos de sujeitos diferentes e quando se desconhecem as respetivas 

variâncias populacionais; 

Teste de Kruskall Wallis (KW) para comparação de médias de uma variável quantitativa 

(variável endógena) em três ou mais grupos de sujeitos diferentes (variável exógena - 

qualitativa) (Pestana & Gageiro, 2014).  

Optou-se por testar as questões de investigação através de testes não paramétricos, uma 

vez que não existe uma distribuição normal da variável dependente, como mostra a seguir o 

teste da normalidade.  
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Teste da normalidade 

Pelo Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors, de acordo com o quadro 1, verifica-se que a 

distribuição de dados referentes à variável dependente (literacia na diabetes), não se encontra 

enquadrada na normalidade (p<0,001). Visto isto e coadjuvado pela assimetria do respetivo 

histograma com curva de normalidade (Figura 3), foi-se obrigado a assumir a inexistência de 

uma distribuição normal ou próximo do normal, para a variável, o que nos limita de certa forma 

a utilização de medidas estatísticas paramétricas. 

 

Quadro 1. Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors 

 

 

Kolmogorov-Smirnov-Lillieforsª 

Estatísticas p 

Literacia 0,143 0,000*** 

 ª - Correção de significância de Lilliefors                                ***p<0,001 

 

 
Figura 3. Histograma da literacia na diabetes, com curva de normalidade 

 

As questões de investigação foram testadas com uma probabilidade de 95%, de onde 

resulta um nível de significância de 5% (a=0,05). Este nível de significância permite afirmar 

com uma "certeza" de 95%, caso se verifique a validade da questão de investigação em estudo, 

a existência de uma relação causal entre as variáveis. 
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Os critérios de decisão para os testes de hipóteses baseiam-se no estudo das 

probabilidades, confirmando-se a hipótese se a probabilidade for inferior a 0,05 e rejeitando-se 

se superior a esse valor. 

Na análise estatística, utilizaram-se os seguintes valores de significância: 

p < 0.05 * - diferença estatística significativa 

p < 0 .01** - diferença estatística bastante significativa 

p < 0.001 *** - diferença estatística altamente significativa 

p ≥ 0.05 n.s. – diferença estatística não significativa 

Todo o tratamento estatístico foi processado através do programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 26.0 para Windows.   
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2 RESULTADOS 

Os resultados obtidos serão apresentados e analisados em dois subcapítulos distintos. O 

primeiro consiste na análise descritiva dos resultados tendo em conta as variáveis 

sociodemográficas, clínicas e atividades de autocuidado na diabetes. O segundo refere-se à 

análise inferencial, onde são feitos o estudo e a análise das relações que poderão existir entre a 

literacia sobre a diabetes e as variáveis independentes em estudo. 

2.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

Este subcapítulo permite descrever os dados através de indicadores estatísticos, com o 

objetivo de caracterizar a amostra em estudo, tendo em conta os dados sociodemográficos e 

clínicos. Apresentam-se também os resultados descritivos referentes aos conhecimentos sobre 

a diabetes e das atividades de autocuidado com a diabetes.  

 

Caracterização sociodemográfica 

Verifica-se, pela análise da tabela 1, que a maioria dos elementos da amostra tem entre 

61-70 anos, com uma representatividade de 39,1%, sendo que a média ronda os 62,47 anos. A 

maioria é do género feminino (51,2%) e casada (82,6%). O 1º ciclo do ensino básico é o nível 

de escolaridade dominante (26,1%), tal como os reformados (51,7%). 
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Tabela 1. Distribuição dos inquiridos segundo as variáveis sociodemográficas 

VARIÁVEIS Total (n=207) 
 n % 

Idade (a) 
<50 anos 

51-60 anos 
61-70 anos 

>70 anos 

 
24 
44 
81 
58 

 
11,6 
21,3 
39,1 
28,0 

Género 
Masculino 
Feminino 

 
101 
106 

 
48,8 
51,2 

Estado civil 
Solteiro 
Casado 

Viúvo 

 
24 
171 
12 

 
11,6 
82,6 
5,8 

Residência 
Rural 

Urbano 

 
48 
159 

 
23,2 
76,8 

Habilitações 
1º ciclo 
2º ciclo 
3º ciclo 

Ensino secundário 
Superior 

 
54 
40 
51 
50 
12 

 
26,1 
19,3 
24,6 
24,2 
5,8 

Profissão 
Esp. Intelectuais 

Técnicos intermédios 
Administrativos 

Op. Máquinas 
Trab. Não qualificados 

Desempregados 
Reformados 

 
18 
6 
28 
8 
28 
12 
107 

 
8,7 
2,9 
13,5 
3,9 
13,5 
5,8 
51,7 

Idade(a) Média=62,47 anos;   Dp=9,88 anos;   Min.=42 anos;   Max.=74 anos 

 

Caracterização clínica 

No que se refere ao tempo de diagnóstico da diabetes, pela análise da tabela 2, verifica-

se que 55,6% dos inquiridos têm diabetes há menos de 10 anos, sendo também este o tempo de 

consulta, com igual valor percentual (<10 anos 55,6%). Predomínio dos antidiabéticos orais 

(78,7%), como principal tratamento. Quanto às complicações, as hiperglicemias e as 

hipoglicemias são as mais referidas, com 97,1% e 71,0%, respetivamente. O médico é 
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considerado a principal fonte de informação a que todos (100,0%) os inquiridos recorrem para 

obtenção aprofundada de conhecimentos sobre a diabetes, seguido dos enfermeiros com 89,4%.  

 

Tabela 2. Distribuição dos inquiridos segundo as variáveis clínicas 

VARIÁVEIS Total (n=207) 
 n % 

Tempo de diagnóstico da diabetes (b) 
<10 anos 

11-15 anos 
>15 anos 

 
115 
50 
42 

 
55,6 
24,2 
20,3 

Tratamento 
Antidiabéticos orais 

Insulina 
Ambos 

 
163 
6 
38 

 
78,7 
2,9 
18,4 

Tempo de consulta (c) 
<10 anos 

11-15 anos 
>15 anos 

 
115 
50 
42 

 
55,6 
24,2 
20,3 

Complicações 
Sensibilidade dos membros 

Visuais 
Hipoglicemias 

Hiperglicemias 
Úlceras do pé 

 
14 
73 
147 
201 
6 

 
6,8 
35,3 
71,0 
97,1 
2,9 

Fontes de informação a que recorre para obtenção 
aprofundada de conhecimentos sobre a diabetes 

  

Médico 
Enfermeiro 

Internet 
Revistas 

TV 

207 
185 
44 
32 
26 

100,0 
89,4 
21,3 
15,5 
12,6 

Anos de diabetes(b)       Média=9,91 anos;   Dp=4,53 anos;   Min.=3 anos;   Max.=18 anos 

Tempo de consulta(c)       Média=9,91 anos;   Dp=4,53 anos;   Min.=3 anos;   Max.=18 anos 

 

Literacia 

Na tabela 3 está apresentada a estatística referente à literacia sobre a diabetes. Assim, 

constata-se um mínimo e um máximo a oscilarem entre 2 e 22, correspondendo-lhe uma média 

de 14,09±5,45. 
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Tabela 3. Estatísticas relativa à literacia sobre a diabetes 

 Mínimo Máximo Média Dp 
Literacia sobre diabetes  2 22 14,09 5,45 

 

Relativamente ao nivel de literacia, seguindo-se as recomendações de Pestana e Gageiro 

(2014), foram assumidos de acordo com a seguinte equação: desde o mínimo até à média menos 

0,25 e desvio-padrão Baixa literacia (conhecimentos); moderada literacia desde a média mais 

0,25 e desvio padrão; elevada literacia: média mais 0,25 e desvio-padrão até ao máximo. 

Já no que se refere à classificação dos scores obtidos, salienta-se que o nível de 

conhecimentos (literacia) dos inquiridos é considerado elevado em 44,0% dos casos, seguido 

dos moderados (36,7%) e de baixa literacia (19,3%), tal como se pode observar pela tabela 4. 

A fórmula usada para definir esses 3 níveis de conhecimentos foi (média + ¼ desvio 

padrão), ou seja: 

- Score > ao mínimo E < média menos ¼ do desvio padrão – baixa 

literacia/conhecimentos; 

 - Score > média menos ¼ do desvio padrão E < média mais ¼ do desvio padrão – 

moderada literacia/conhecimentos; 

- Score > média mais ¼ do desvio padrão E < ao máximo – Elevada 

literacia/conhecimentos. 

 

Tabela 4. Distribuição dos inquiridos segundo a literacia 

 Total (n=207) 
 n % 

Literacia sobre a diabetes  
Baixa 

Moderada 
Elevada 

 
40 
76 
91 

 
19,3 
36,7 
44,0 

 

Atividades de autocuidado com a diabetes 

Na tabela 5 estão representadas as estatísticas referentes às dimensões das atividades de 

autocuidado com a diabetes, verificando-se que o valor médio mais elevado corresponde às 

atividades de autocuidado com a alimentação específica (M=13,53±5,39), seguindo-se as 

atividades de medicação (M=21,00 ± 0,0) e cuidadaos com os pés (M=17,60 ± 4,72). Segue-se 

as atividades de autocuidado relacionadas com a alimentação geral (M=11,56±3,22), com 
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valores médios mais baixos na atividade física (M=0,69±1,6) e na monotorização da glicémia 

(M=4,26±5,63). 

 

Tabela 5. Estatísticas relativas às atividades de autocuidado com a diabetes 

Atividades de autocuidado com a diabetes Mínimo Máximo Média Dp 
Alimentação geral 
Alimentação específica 
Atividade física 
Monitorização da glicémia 
Cuidados com os pés 
Medicação 

6 
6 
0 
0 
5 
21 

19 
28 
6 
14 
21 
21 

11,56 
13,53 
0,69 
4,26 
17,6 
21,0 

3,22 
5,39 
1,6 

5,63 
4,72 
0,0 

 

Por fim, e no que se refere às atividades de autocuidado relacionadas com os hábitos 

tabágicos, pela tabela 6, constata-se que 84,5% dos utentes não fumam. Dos 15,5% que fumam, 

7,7% fazem-no 10 vezes por dia, sendo que todos os fumadores já o fizeram no dia da aplicação 

do protocolo de avaliação.  

 

Tabela 6. Distribuição dos inquiridos segundo os hábitos tabágicos 

 Total (n=207) 
 n % 

Hábitos tabágicos 
Sim 
Não 

 
32 
175 

 
15,5 
84,5 

Se sim, quantos/dia? 
10 
12 
14 

 
16 
10 
6 

 
7,7 
4,8 
2,9 

Último cigarro 
Nunca fumou 

Há mais de 2 anos 
Hoje 

 
101 
74 
32 

 
48,8 
35,7 
15,5 

 

2.2 ANÁLISE INFERENCIAL  

Os dados relativos à análise inferencial permitem dar resposta aos objetivos definidos, 

inferindo-se a relação entre as variáveis independentes com a variável dependente.    
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Relação entre as variáveis sociodemográficas e literacia sobre a diabetes 

De acordo com o exposto na tabela 7, para se saber se existe influência da idade na 

literacia sobre a diabetes efetuou-se um teste de Kruskal-Wallis, de onde se salienta o domínio 

dos inquiridos com menos de 50 anos e com diferenças altamente significativas (p<0,001). 

Relativamente ao género, pelo teste de Mann-Whitney, verifica-se que as mulheres 

revelam mais literacia, com diferenças estatísticas bastante significativas (p<0,01). 

Quanto ao estado civil versus literacia, aplicou-se um Teste de Kruskal-Wallis, de onde 

se salienta que são os participantes viúvos que revelam mais nos conhecimentos sobre a 

diabetes - literacia, contudo, sem significado estatístico (p>0,05). 

No que diz respeito à zona de residência, pelo teste de Mann-Whitney, constata-se que 

os utentes residentes em meio urbano são os que manifestam maior literacia sobre a diabetes, 

com diferenças estatísticas altamente significativas (p<0,001). 

Em relação à escolaridade versus literacia sobre a diabetes, recorreu-se a um Teste de 

Kruskal-Wallis, cujos resultados indicam que os participantes licenciados possuem maior 

literacia, com diferenças estatísticas altamente significativas (p<0,001). 

Por fim, em relação à profissão, pelo Teste de Kruskal-Wallis, constata-se que os 

participantes operadores de máquinas são os que apresentam maior literacia sobre a diabetes, 

seguidos pelos administrativos, resultando em diferenças estatísticas altamente significativas 

(p<0,001). 
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Tabela 7. Testes U de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis relacionando as variáveis 

sociodemográficas com a literacia 

 
 

Variáveis 
Sociodemográficas  

Conhecimentos sobre a 
diabetes (literacia) 

 
 

Teste 

 
 

(p) Ordenação 
 Média 

Idade 
<50 anos 

51-60 anos 
61-70 anos 

>70 anos 

 
141,13 
135,05 
78,64 

100,50 

Kruskal-
Wallis 

0,000*** 

Género 
Masculino 
Feminino 

 
90,55 
116,81 

Mann-
Whitney 

0,002** 

Estado civil 
Solteiro 
Casado 

Viúvo 

 
88,75 
105,47 
113,50 

Kruskal-
Wallis 

0,372 

Residência 
Rural 

Urbano 

 
68,08 
114,84 

Mann-
Whitney 

0,000*** 

Habilitações 
1º ciclo 
2º ciclo 
3º ciclo 

Ensino secundário 
Licenciatura 

 
64,06 
66,70 
134,14 
130,58 
169,25 

Kruskal-
Wallis 

0,000*** 

Profissão 
Esp. Intelectuais 

Técnicos intermédios 
Administrativos 

Op. Máquinas 
Trab. Não qualificados 

Desempregados 
Reformados 

 
135,67 
126,50 
138,57 
187,50 
77,50 
71,50 
92,70 

Kruskal-
Wallis 

 

0,000*** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

Relação entre as variáveis clínicas e a literacia sobre a diabetes 

De acordo com o exposto na tabela 8, para se saber se existe influência entre o tempo 

de diagnóstico da diabetes e a literacia sobre a diabetes, recorreu-se a um teste de Kruskal-

Wallis, cujos resultados indicam que os participantes com diagnóstico de diabetes superior a 
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15 anos são os que manifestam maior literacia, resultando em diferenças altamente 

significativas (p<0,001). 

Relativamente ao tempo de frequência de consulta, apura-se que os participantes com 

um tempo de consulta da diabetes superior a 15 anos revelam maior literacia, com diferenças 

altamente significativas (p<0,001). 

Por fim, para o tipo de tratamento para a diabetes, pelo Teste de Kruskal-Wallis, 

constata-se que os participantes que tomam insulina são os que manifestam mais literacia, 

seguidos pelos que usam ambos os tratamentos (ADO e insulina), contudo, sem diferenças 

estatísticas significativas (p>0,05). 

 

Tabela 8. Teste de Kruskal-Wallis relacionando as variáveis clínicas com a literacia 

 
 

Variáveis 
Clínicas  

Conhecimentos sobre a 
diabetes (literacia) 

 
 

Teste 

 
 

(p) Ordenação 
 Média 

Tempo de doença 
<10 anos 

11-15 anos 
>15 anos 

 
113,18 
59,34 
132,02 

Kruskal-
Wallis 

0,000*** 

Tratamento 
Antidiabéticos orais 

Insulina 
Ambos 

 
101,64 
113,50 
112,61 

Kruskal-
Wallis 

0,549 

Tempo de consulta 
<10 anos 

11-15 anos 
>15 anos 

 
113,18 
59,34 
132,02 

Kruskal-
Wallis 

0,000*** 

*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 

 

Relação entre o nível de literacia e as atividades de autocuidado com a diabetes 

De acordo com o exposto na tabela 9, com o intuito de se saber se existe influência entre 

a literacia sobre a diabetes e as atividades de autocuidado, efetuou-se o teste de Kruskal-Wallis, 

de onde se salienta que os participantes que revelam autocuidado em relação à alimentação 

específica têm uma menor literacia, mas sem relevância estatisticamente significativa (>0,05). 

Já no grupo de participantes com moderada literacia, sobressaem os que revelam autocuidado 

com a alimentação em geral, seguidos pelos que fazem a monotorização das glicémias, com 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,01). Quanto aos participantes com elevado nível 

de literacia, constata-se que sobressaem os participantes que têm autocuidado com os pés, 
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seguidos pelos que têm atividades de autocuidado com a atividade física, com diferenças 

altamente significativas (p<0,001). 

 

Tabela 9. Teste de Kruskal-Wallis relacionando as atividades de autocuidado com a 

diabetes e literacia 

Literacia  
 
 
Atividades de 
autocuidado 

Baixo Moderado Elevado  
 

Teste 

 
 

(p) 
Ordenação 

 Média 
Ordenação 

 Média 
Ordenação 

 Média 

Alimentação geral 53,63 141,63 94,71 

Kruskal-
Wallis 

0,000*** 
Alimentação específica 178,85 96,29 77,54 0,000*** 

Atividade física 87,00 94,07 119,77 0,000*** 
Monitorização das 

glicémias 
73,55 106,33 115,44 0,000*** 

Cuidados com os pés 65,43 96,12 127,54 0,000*** 
Medicação ------- 16,50 16,50 Sem 

relação 
*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
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3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

O presente estudo foi realizado numa amostra de 207 participantes com DM tipo 2, 

sendo maioritariamente do género feminino (51,2%) e com idade compreendida entre 61-70 

anos. A prevalência do nível de educação do 1º ciclo do ensino básico situou-se nos 26,1% e a 

maioria dos participantes apresentou-se como “reformado” na categoria da situação profissional 

(51,7%). Estes resultados corroboram os encontrados por Almeida e Veiga (2020) com uma 

amostra de 22 idosos, sendo também maioritariamente do sexo feminino (54%), mas com a 

maioria a possuir idade superior a 65 anos e uma média de idades de 79 anos. O nível de 

habilitações literárias era também baixo, com prevalência do 1º ciclo (63%). Nos últimos anos 

registou-se um aumento progressivo da incidência e prevalência da DM tipo 2 que afeta já 415 

milhões de pessoas no mundo, com previsão de subida para 642 milhões em 2040. Em Portugal, 

mais de 1 milhão de pessoas estão diagnosticados com esta patologia, com aumento da 

prevalência de 23% entre os 65 e os 74 anos de idade (Almeida e Veiga, 2020).  

Constatou-se que 55,6% dos inquiridos têm diabetes há menos de 10 anos, sendo 

também este o tempo de consulta, com igual valor percentual. Verificou-se um predomínio da 

toma de ADO (78,7%) como principal forma de tratamento, sendo as hiperglicemias e as 

hipoglicemias, as complicações mais reportadas pelos participantes. Cruz (2016) refere que as 

diversas estratégias terapêuticas para diminuir as complicações micro e macro vasculares da 

DM passam pela intervenção ao nível da dieta, da atividade física e da medicação. Ainda que 

se tenha verificado um avanço nas opções terapêuticas atualmente disponíveis, a adesão à 

terapêutica na DM tipo 2 continua a ser um problema difícil de solucionar, sendo estimado que 

50% das pessoas doentes não aderem aos regimes medicamentosos e 80% não seguem o 

programa de tratamento aconselhado de forma a serem maximizados os beneficios e 

minimizadas as consequências em saúde, com apenas um terço dos participantes com DM tipo 

2 a aderirem adequadamente à terapêutica.  

Neste estudo verificou-se que o médico é considerado a principal fonte de informação 

a que todos os inquiridos recorrem para obtenção aprofundada de conhecimentos sobre a 

diabetes, seguido do enfermeiro com 89,4%.. Relativamente ao nível de literacia cerca de 44% 

apresenta nivel elevado, 36,7% moderado e 19,3% baixo. Estes resultados corroboram os 

encontrados por Moura et al. (2019), cujo estudo avaliou o efeito de uma intervenção educativa 

na adesão a atividades de autocuidado e literacia em saúde em pessoas com DM tipo 2. Os 

participantes que, antes da intervenção, apresentavam maioritariamente moderada literacia, 
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aumentaram a literacia após a intervenção. De facto, as competências de literacia em saúde são 

essenciais para permitir a autogestão e a tomada de decisões partilhada em pessoas com DM 

tipo 2, uma vez que uma literacia reduzida nestes individuos está associada a piores resultados 

de saúde (Abdullah, Liew, Salim, Ng e Chinna, 2019). Como tal, são fundamentais estratégias 

na intervenção comunitária para a obtenção de ganhos no que se refere à aquisição e /ou 

consolidação de conhecimentos da pessoa com DM tipo 2; tais estratégias só terão sucesso, se 

houver sistematização dos cuidados e profissionais de saúde com formação necessária, capazes 

de responder às exigências da qualidade dos cuidados a prestar, pelo que cabe ao Enfermeiro 

Especialista em Saúde Comunitária, intervir perante estas pessoas, dotando-as de maior 

conhecimento, segundo normas e critérios do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes, através de sessões de Educação para a Saúde nomeadamente; no âmbito da 

alimentação saudável; exercício fisico e dos fatores de risco da DM tipo 2. 

Os resultados deste trabalho também mostraram um valor médio mais elevado 

correspondente às atividades de autocuidado com a alimentação específica, seguindo-se das 

atividades de autocuidado relacionadas com a alimentação geral comparativamente com valores 

médios mais baixos para a atividade física e monotorização da glicémia. Neste sentido, e como 

reforça Almeida e Veiga (2020), é imprescindível uma intervenção na comunidade através de 

um programa estruturado de literacia em saúde que reduza os constrangimentos, faça aumentar 

o conhecimento e a motivação para o aumento da atividade física e uma alimentação saudável, 

com efeitos diretos na saúde sobre os fatores de risco da DM tipo 2. As pessoas com DM tipo 

2 e com literacia limitada ao nível das atividades de autocuidado revelam menos conhecimento 

e menor capacidade na gestão terapêutica. Como tal, são fundamentais intervenções educativas 

ao nível dos autocuidados e autogestão da diabetes como forma de melhorar os resultados de 

saúde (Abdullah et al., 2019).  

Neste âmbito, a capacitação da pessoa com DM tipo 2, como competência específica do 

enfermeiro especialista em enfermagem comunitária, remete para o empoderamento 

comunitário, que consiste no conceito da “participação dos membros da comunidade”, da “sua 

coesão” e do “desenvolvimento das suas capacidades” como meio para “identificar e resolver 

os seus problemas de uma forma tendencialmente autónoma de agentes externos” (Melo, Silva 

e Figueiredo, 2018, p. 82). Como forma de se perceber o empoderamento comunitário, 

enquanto processo, Laverack, em 2005, referenciado por Melo, Silva e Figueiredo (2018, p. 

82), define um modelo contínuo que possibilita enquadrá-lo em cinco domínios:  
a) a ação pessoal relacionada com o desenvolvimento da perceção individual de pertença e de valor 

para participar na sua comunidade para a resolução dos seus problemas; b) a abordagem de pequenos 

grupos comunitários, associada ao envolvimento de grupos de pessoas que se constituem como 
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homogéneos nas suas características, objetivos e identidade, por forma a aumentar, do ponto de vista 

coletivo, a sua perceção de importância para a identificação e resolução dos problemas da 

comunidade; c) o desenvolvimento de organizações comunitárias, a partir da interação intencional 

dos pequenos grupos, para se constituir a partir das diferenças, metas comuns que fortalecem a 

comunidade como um todo; d) o estabelecimento de parcerias intra e intercomunidades, que 

promovem o incremento e rentabilização dos recursos para identificar e resolver os problemas da 

comunidade; e) a ação social e política, etapa em que se constitui de uma forma sistémica um quadro 

de políticas e ação macrossistémica construídos a partir da consolidação das organizações 

comunitárias e das suas parcerias e perpetuando um ambiente favorável à manutenção do 

empoderamento comunitário. 

 

Atendendo ao exposto, refere-se que a enfermagem comunitária, como domínio 

especializado da enfermagem, tem implícita como uma das suas competências centrais a 

capacitação de comunidades, o que se enquadra no empoderamento comunitário. 

No que diz respeito à relação entre as variáveis sociodemográficas e a literacia sobre a 

diabetes, constatou-se que a idade, o género, a zona de residência, a escolaridade e a profissão 

são variáveis com significância estatistica. Assim, registou-se que os participantes com menos 

de 50 anos, as mulheres, os residentes em meio urbano, com mais habilitações literárias 

(licenciados) e cuja profissão era “operadores de máquinas” revelaram maior literacia. Estes 

resultados são corroborados pelos encontrados por Rachmawati, Sahar e Wati (2019), cujo 

estudo revela que os participantes com DM tipo 2, com idade igual ou inferior a 50 anos, 

mulheres e que possuíam mais habilitações literárias, nomeadamente o ensino superior, eram 

os que manifestaram mais literacia sobre a DM. O mesmo estudo evidencia ainda uma 

correlação significativa entre a literacia e a autogestão da DM (p=0,011).  

No que se refere à relação entre as variáveis clínicas e a literacia sobre a diabetes, os 

dados deste trabalho indicam que os participantes com mais de 15 anos de tempo de diagnóstico 

de DM tipo 2, com um tempo de consulta de DM superior a 15 anos e cujo tipo de tratamento 

para a DM é a insulina são aqueles que apresentavam maior literacia. No grupo de participantes 

com moderado nível de conhecimento destacam-se os que revelam autocuidado com a 

alimentação em geral, seguidos pelos que fazem a monitorização das glicémias, com diferenças 

estatisticamente significativas. Quanto aos participantes com elevado nível de literacia, 

constata-se que sobressaem os participantes que têm autocuidado com os pés, seguidos pelos 

que têm atividades de autocuidado com a atividade física, com diferenças altamente 

significativas (p<0,001).  

Por outro lado, no estudo de Niknami, Mirbalouchzehi, Zareban, KalKalinia, 

Rikhtgarha e Hosseinzadeh, (2018) revelou-se que o nível de literacia em saúde dos 
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participantes com DM tipo 2 era baixo e, neste contexto, a maioria dos participantes 

demonstrava dificuldade em compreender as informações que constavam nos folhetos 

informativos promovidos por profissionais de saúde (66,0%), compreender as informações 

médicas (62,5%) e participar em conversas médicas (63,7%). Estes autores também mostraram 

que a literacia em saúde podia prever uma variação de 22.5% na dificuldade de autocuidado 

com a DM tipo 2, ao passo que os participantes com maior literacia eram mais propensos a 

considerar o autocuidado da DM tipo 2 menos desafiador e os seus resultados clínicos estavam 

dentro da faixa normal.  

Todos os resultados em conjunto sugerem que literacia sobre a DM deve ser considerada 

na avaliação das necessidades específicas dos individuos portadores desta patologia, tendo por 

base o pressuposto de que a literacia em saúde se refere à capacidade que o individuo possui 

para procurar, processar, compreender e aplicar as informações necessárias relativas à sua 

saúde.  

Considerando as evidências de trabalhos anteriormente referidos, de que baixa literacia 

em saúde conduz a défices nos conhecimentos sobre a DM e inferior capacidade de autogestão 

da doença, menor nível de controlo glicémico e aumento das complicações macrovasculares, 

nomeadamente a doença cardiovascular, que é a principal causa de morte, a promoção da 

literacia em saúde tem de ser ponderada como uma prioridade para todos os sistemas de saúde, 

quer na prevenção, quer no controlo das doenças crónicas, dado que se associa à diminuição de 

comportamentos de risco inerentes às mesmas e potencia uma otimização da gestão da doença 

crónica (Fernandes, 2020). Neste sentido, a mesma autora refere que a pessoa com doença 

crónica deve desenvolver competências necessárias que a habilitem no conhecimento da “sua 

condição de saúde, para compreender sinais e sintomas associados e, em colaboração com os 

profissionais de saúde, delinear o seu plano de cuidados, participando nele de forma ativa e 

responsável, sendo capaz de o gerir autonomamente” (Fernandes, 2020, p. 21). 
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CONCLUSÃO  

A DM surge como um dos problemas de saúde pública mais desafiadores do século 

XXI, na medida em que resulta em muitas complicações que estão associadas a maior 

morbimortalidade, quando não devidamente controlada. 

A literacia em saúde necessária para o autocuidado na DM tipo 2 deve ser avaliada a 

partir de uma perspetiva mais ampla do que as habilidades básicas, como a proficiência em 

leitura e escrita. Existem vários caminhos pelos quais a literacia em saúde influencia resultados 

de saúde importantes, incluindo a aquisição de novos conhecimentos específicos sobre a 

doença, melhorando a autoeficácia e a adesão a comportamentos de autocuidado. Ancorado no 

quadro teórico produzido e com os contributos dos diferentes autores e investigadores, 

culminando com o estudo realizado numa amostra de 207 pessoas com DM tipo 2, concluiu-se 

que 44,0% dos participantes apresentavam elevada literacia, seguindo-se os que manifestaram 

moderada (36,7%), e baixa (19.3%). 

Concluiu-se, em relação às dimensões das atividades de autocuidado com a DM, um 

valor médio mais elevado nas atividades relacionadas com a medicação, seguindo-se as 

relacionadas com o cuidado com os pés, a alimentação especifica e a alimentação geral. Por 

outro lado, os valores médios mais baixos estiveram relacionados com a monotorização da 

glicemia e atividade física. Constatou-se que a idade, o género, a zona de residência, a 

escolaridade e a profissão são variáveis sociodemográficas com relevância estatisticamente 

significativa na literacia sobre a DM. 

Participantes com as seguintes características: “mais de 15 anos de tempo de 

diagnóstico”, “tempo de consulta superior a 15 anos” e tipo de tratamento “insulina”, 

apresentavam maior literacia. Paralelamente, em relação aos participantes com moderado nível 

literacia, destacaram-se os que revelaram autocuidado com a alimentação em geral, seguidos 

pelos que faziam a monotorização das glicemias, enquanto nos participantes com elevado nível 

de literacia, prevaleceram os que têm autocuidado com os pés, seguindo-se os que têm 

atividades de autocuidado com a atividade física.  

Tendo em conta o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro 

Especialista em Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de 

Saúde Pública e na área de Enfermagem de Saúde Familiar (Regulamento nº 428/2018 de 16 

de julho), as Competências Específicas do Enfermeiro Especialista na área de Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública são as seguintes: estabelece com base na metodologia do 
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Planeamento em Saúde, a avaliação do estado de saúde de uma comunidade; contribui para a 

capacitação de grupos e comunidades; integra a coordenação de programas de saúde de âmbito 

comunitário e consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde; realiza e coopera na 

vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico. Neste sentido, este profissional de saúde 

deve centrar-se nas respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde de 

grupos, comunidade e população, no caso concreto das pessoas com DM tipo 2, com vista à sua 

capacitação e empoderamento.  

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública ao ter um 

profundo conhecimento acerca dos determinantes em saúde, identifica as necessidades em 

saúde da comunidade, concebendo e implementando intervenções direcionadas para as 

necessidades específicas, assegurando, desta forma, o acesso a cuidados de saúde eficazes, 

integrados, continuados e ajustados, promovendo a obtenção de ganhos em saúde (Ordem dos 

Enfermeiros, 2011). Assim, o enfermeiro deve atuar de forma a contribuir para o processo de 

capacitação da pessoa com DM tipo 2 e seus familiares/cuidador principal, dirigindo as suas 

ações, tendo em conta as dificuldades dos mesmos, objetivando capacitá-lo com mais literacia 

em saúde e potenciar a melhoria da sua qualidade de vida.  

As características e as necessidades da pessoa alvo dos cuidados, bem como a evolução 

da sua condição estão associadas ao nível e à natureza do cuidado, com a qualidade e motivação 

da própria pessoa, dependendo da sua formação, treino, informações recebidas pelos 

profissionais de saúde, suporte psicológico, bem como o suporte social acessível, adequado e 

oportuno. Neste sentido e face aos resultados apurados, sugere-se a realização de sessões de 

educação para a saúde junto das pessoas com DM tipo 2 e seus familiares, fornecendo-lhes 

panfletos/guias com informações sobre a gestão da patologia, alimentação, práticas de atividade 

física e autocuidado, bem como o possível desenvolvimento, em suporte informático, de 

questionários fundamentados nos existentes sobre literacia e facilmente disponíveis, com 

utilização nas consultas, a fim de se monitorizar o conhecimento e a evolução da aquisição de 

conhecimentos acerca da sua patologia de forma sistematizada e contínua. 

Ao alargar-se este tipo de iniciativas, atendendo às caraterísticas sociodemográficas 

específicas da população em causa, contribui-se para um aumento da literacia em saúde, ao 

mesmo tempo que representa uma importante fonte de informação e aconselhamento acerca das 

dificuldades presentes no dia-a-dia e das ajudas disponíveis na comunidade. Esses programas 

de intervenção podem ajudar a responder às necessidades individuais de cada pessoa com DM 

tipo 2 e o Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária deverá fazer uso dos recursos 

à sua disposição, em qualquer contexto da sua prestação de cuidados, para planear e colocar em 
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prática intervenções que objetivem dotar as pessoas com DM tipo 2 e seus familiares de 

conhecimentos e competências técnicas. Desta forma, os enfermeiros tornam-se agentes de 

mudança ao planear respostas individualizadas com vista ao empoderamento da pessoa, família 

e comunidade, assumindo as várias vertentes do cuidar e respeitando os desígnios e 

individualidades de cada pessoa.   

Em suma, este trabalho permitiu aprofundar conhecimentos numa área que preocupa e 

pela qual se tem particular interesse.  

Não pode deixar de mencionar que a situação pandémica que se atravessa levou a uma 

paragem inevitável no seu desenvolvimento, tornando todo o processo moroso e, por vezes, 

desencorajador. Ao longo de todo o processo, a autora viu-se confrontada com um conjunto de 

limitações, pois manteve o seu desempenho de funções num serviço criado especificamente 

para o atendimento e acompanhamento de doentes com Covid 19, o que se revelou desgastante 

e muito exigente. Associado à carga horária, que excedeu largamente a prevista, houve redução 

da sua disponibilidade para se dedicar e também alterações no grau de concentração que é 

exigido à elaboração deste tipo de trabalhos. No entanto, o gosto e entusiasmo pelo tema foram 

o motor que promoveu a resiliência para proceder à sua conclusão.  

A importância de criar estratégias para o aumento de literacia em saúde junto da pessoa 

com DM tipo 2 é fundamental para ganhos em saúde. Este trabalho tem a intenção de apenas 

se constituir como um instrumento de reflexão, sem ser conclusiva, ou colocar um ponto final 

na discussão. É fundamental ter-se em consideração que as competências desenvolvidas neste 

percurso são ferramentas que precisam ser atualizadas e aperfeiçoadas, de modo a proporcionar 

as melhores respostas perante as situações com que a Enfermagem Comunitária se depara. A 

formação contínua é uma responsabilidade ética e deontológica da profissão de enfermagem, 

envolvida no compromisso para com a sociedade. É com esse sentimento e com vista a tornar-

se agente de mudança, que procurará no futuro responder a esse desígnio.  

Como futuras linhas de investigação seria interessante replicar este estudo na mesma 

população, mas de forma mais abrangente, no sentido de obter uma amostra com maior 

representatividade que possibilite uma real extrapolação dos resultados obtidos. Não obstante, 

julga-se que o tamanho da amostra é satisfatório traduzindo-se em resultados fiáveis, embora, 

tal como já referenciado, o tipo de amostragem não probabilística, não sendo representativa, 

condiciona a generalização dos resultados à população. 
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ANEXO I: Autorização para a utilização das escalas aos seus autores 
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ANEXO II: Autorização para a aplicação dos questionários ao Presidente do 

Conselho de Administração da Unidade local de Saúde da Guarda, EPE 
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ANEXO III: Autorização para a aplicação dos questionários à 

Coordenadora da USF “A Ribeirinha” da Unidade local de Saúde da 

Guarda, EPE 
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Apêndice I: Protocolo de avaliação (questionário entregue aos participantes 

no estudo) 
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ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DA GUARDA 

INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA 

Curso de Mestrado em enfermagem Comunitária 

 

 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 

 
“LITERACIA EM SAÚDE NA PESSOA DIABÉTICA: UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO” 
 

 

 

 

 

 

Sónia Alexandra Natário Coutinho 
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Instituto Politécnico da Guarda 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE  
Curso de Mestrado em Enfermagem Comunitária 

 
 

(Não preencher este quadrado)  
Nº Questionário 

 
QUESTIONÁRIO 
 

Caro(a) Senhor(a): 

Sou enfermeira, pertencente ao quadro de pessoal da ULS Guarda – Hospital Sousa Martins, a 

exercer funções no serviço de Especialidades Cirúrgicas e a frequentar o Mestrado em 

Enfermagem Comunitária na Escola Superior de Saúde da Guarda. 

Este protocolo de avaliação tem como objetivo a colheita de dados para avaliar o grau de 

literacia em saúde da pessoa diabética e insere-se num projeto de investigação no âmbito da 

dissertação de mestrado. Para tal, solicita-se a sua participação, bastando, para isso, responder 

às questões que lhe são colocadas. 

As respostas são confidenciais e anónimas, servindo apenas para tratamento estatístico (cujos 

resultados serão colocados à disposição dos interessados). 

Não existem respostas certas ou erradas, dado que todas as respostas visam exclusivamente 

obter informação sobre a realidade vivenciada por cada participante.  

Nas afirmações onde existir uma quadrícula (�), deve assinalar com uma cruz (X) a alínea que 

está de acordo com o seu caso.  

Para que seja salvaguardada a validade do questionário, pedimos que não deixe nenhuma 

questão por responder. 

 

OBRIGADA, PELA SUA COLABORAÇÃO 

Sónia Coutinho 
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I PARTE - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  
 

 

1 – Idade: ______________anos 

2 – Género: 

 □ Masculino   

 □ Feminino   

 

3 – Estado civil: 

 □ Solteiro(a) □ União de facto 

 □ Casado(a) □ Outro. Qual? _____________ 

 □ Divorciado(a)   

 

4 – Zona de residência: 

 □ Rural    

 □ Urbana   

 

5 – Habilitações académicas segundo classificação do IEFP: 

 □ 1.º Ciclo (até à 4ª classe) □ Ensino secundário  

 □ 2.º Ciclo (até ao 5º ano) □ Licenciatura  

 □ 3.º Ciclo (até ao 9.º ano) □ Mestrado 

   □ Doutoramento 

   □ Outro.     Qual? _________________________________ 
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6 – Profissão segundo classificação do IEFP: 

 □ Profissões das forças armadas □ Desempregado(a) 

 
□ 

Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, 

dirigentes, diretores e gestores executivos 
□ Estudante 

 □ Especialistas das atividades intelectuais e cientificas □ Reformado(a) 

 □ Técnicos e profissões de nível intermédio   

 □ Pessoal administrativo   

 
□ 

Trabalhadores dos serviços pessoais de proteção e segurança e 

vendedores 
  

 
□ 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca 

e da floresta 
  

 □ Trabalhadores qualificados da industria, construção e artífices   

 
□ 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da 

montagem 
  

 □ Trabalhadores não qualificados   
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II PARTE – DADOS DE CONTEXTO CLÍNICO  

 

1. Há quantos anos lhe foi diagnosticada a diabetes? ______________ 
 

2. No tratamento da sua diabetes recorre a: 

□ Antidiabéticos orais: 

□ Insulina 

□ Ambos 

 

3. Há quanto tempo frequenta a consulta da diabetes? ________________ 

 

4. Das seguintes complicações da diabetes identifique qual/quais as que já vivenciou: 

□ 
Alteração da sensibilidade dos 

membros inferiores 
□ Estados hiperglicémicos 

□ Alterações visuais □ Ulcera do pé 

□ Estados hipoglicémicos □ Alterações renais 

  □ Outro. Qual? ________________ 

 

5. Qual a fonte de informação a que recorre para obtenção aprofundada de conhecimentos sobre 

diabetes: 

□ Médico □ Revistas/jornais 

□ Enfermeiro □ Televisão 

□ Internet □ Outro. Qual? ________________ 
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III PARTE - QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTOS SOBRE DIABETES 
 

Tradução para Português de “Diabetes Knowledge Questionnaire (DKQ)-24” 

 

As perguntas que se seguem questionam-no acerca dos seus conhecimentos sobre a Diabetes 
 

ITEM Questões Sim Não Não sei 

1 Ingerir muito açúcar e outros alimentos doces é uma das causas da diabetes    

2 A causa comum da diabetes é a falta de insulina efetiva no corpo    

3 A diabetes é causada pelo mau funcionamento dos rins que não conseguem manter o açúcar 

fora da urina 

   

4 Os rins produzem insulina    

5 Na diabetes que não é tratada, a quantidade de açúcar no sangue normalmente sobe    

6 Se sou diabético, os meus filhos irão apresentar um maior risco de serem diabéticos    

7 A diabetes pode ser curada    

8 Um nível de açúcar de 210 na análise do sangue é muito elevado    

9 A melhor forma de controlar a minha diabetes é fazer análises á urina    

10 O exercício regular irá aumentar a necessidade de insulina ou outro medicamento para 

a diabetes 

   

11 Existem dois tipos principais de diabetes: Tipo 1 (dependente de insulina) e Tipo 2 (não-

dependente de insulina 

   

12 Uma reação excessiva da insulina após ingestão de muitos alimentos pode provocar baixa de 

açúcar no sangue 

   

13 A medicação é mais importante do que a dieta e o exercício para controlar a minha diabetes    

14 A diabetes provoca, por vezes má circulação    

15 Golpes e feridas demoram mais tempo a cicatrizar nos diabéticos    

16 Os diabéticos devem ter um cuidado especial ao cortar as unhas dos dedos dos pés    

17 Uma pessoa com diabetes deve limpar o golpe com iodo e álcool    

18 A forma como preparo a minha comida é tão importante como a comida que ingiro    

19 A diabetes pode causar danos nos meus rins    

20 A diabetes pode causar perda de sensibilidade nas mãos, dedos e pés    

21 Tremer e suar são sinais de açúcar elevado no sangue    
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22 Urinar frequentemente e ter sede são sinais de açúcar baixo no sangue    

23 Collants e meias elásticas apertadas não causam danos aos diabéticos    

24 Uma dieta para a diabetes consiste, maioritariamente, em alimentos especiais    
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IV PARTE - ESCALA DE ATIVIDADE DE AUTOCUIDADO COM A DIABETES 

Traduzida e adaptada para Português de Summary of Diabetes Self-Care Activities 

As perguntas que se seguem questionam-no acerca dos cuidados com a diabetes 
durante os últimos sete dias. Se esteve doente durante os últimos sete dias, por 
favor lembre-se dos últimos sete dias em que não esteve doente 

 
1- ALIMENTAÇÃO Nº de dias 

Em quantos dos últimos SETE DIAS seguiu uma alimentação saudável? 0 1 2 3 4 5 6 7 

Em média, durante o último mês, quantos DIAS POR SEMANA seguiu um plano alimentar 
recomendado por algum profissional de saúde? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu cinco ou mais peças de fruta e/ou doses de vegetais 
(incluindo sopa)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2- ALIMENTAÇÃO ESPECIFICA  

Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu carnes vermelhas (vaca, porco, cabrito? 0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS, comeu pão acompanhado á refeição do almoço ou jantar? 0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS misturou, no acompanhamento da refeição, 2 ou mais dos 
seguintes alimentos: arroz, batata, massa, feijão? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS consumiu mais que um copo, de qualquer tipo de bebida 
alcoólica, ás principais refeições? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS consumiu qualquer tipo de bebida alcoólica, fora das refeições? 0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS comeu alimentos doces como bolos, pasteis, compotas, mel, 
marmelada ou chocolate? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

3- ACTIVIDADE FÌSICA  

Em quantos dos últimos SETE DIAS praticou atividade física durante pelo menos 30 minutos? 
(Minutos totais de atividade continua, inclusive andar) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS participou numa sessão de exercício físico especifico (como 
nadar, caminhar, andar de bicicleta) para além da atividade física que faz em casa ou como parte do 
seu trabalho)? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

4- MONITORIZAÇÂO DE GLICEMIA  

Em quantos dos últimos SETE DIAS avaliou o açúcar no sangue? 0 1 2 3 4 5 6 7 

Quantos dias por semana lhe foi recomendado que avaliasse o açúcar no sangue pelo seu médico, 
enfermeiro ou farmacêutico? 

0 1 2 3 4 5 6 7 
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5- CUIDADOS COM OS PÈS  

Em quantos dos últimos SETE DIAS examinou os seus pés? 0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS lavou os seus pés? 0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS secou os espaços entre os dedos do pé, depois de os lavar? 0 1 2 3 4 5 6 7 

6- MEDICAMENTOS  

Em quantos dos últimos SETE DIAS, tomou, conforme lhe foi indicado, os seus medicamentos da 
diabetes? (Insulina ou comprimidos) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou conforme lhe foi indicado, injeção de insulina? 0 1 2 3 4 5 6 7 

Em quantos dos últimos SETE DIAS tomou o número indicado de comprimidos da diabetes? 0 1 2 3 4 5 6 7 

7- HÁBITOS TABÀGICOS  

Você fumou um cigarro, ainda que só uma passa, durante os últimos SETE DIAS?  

Sim                     Não  

 

Se Sim, quantos cigarros fuma habitualmente, num dia? Número de cigarros   

Quando fumou o seu último cigarro? 

☐ Nunca fumou 

☐ Há mais de dois anos atrás 

☐ Um a dois anos atrás 

☐ Quatro a doze meses atrás 

☐ Um a três meses atrás 

☐ No último mês 

☐ Hoje 
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Apêndice II: Consentimento informado (entregue juntamente com o 

questionário) 
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