
Introdução Resultados

Observamos uma percepção positiva pela maior parte

dos pacientes em relação a alimentação e uso da medicação,

além da maioria relatar praticar exercício físico regularmente. No

entanto, em torno de 10% dos participantes demonstra

necessidade de abordagem educativa mais individualizada para

atender os objetivos ideais de tratamento. Análise mais qualitativa

dos grupos está em andamento e contribuirá para elaboração do

protocolo de abordagem educativa

Conclusão

Trata-se de um estudo transversal observacional. Foram

conduzidos grupos focais com participação de pacientes com DM e

pré-diabetes em duas universidades públicas.

O objetivo desses grupos foi identificar as principais demandas

educacionais dos pacientes para serem abordadas em processo

educativo sistematizado que visa o autocuidado.

Os participantes dos grupos focais assinaram o termo de

consentimento livre esclarecimento e responderam a uma ficha de

avaliação com questões sociodemográficas e clínicas. Os dados

foram reportados por meio de estatística descritiva: média, desvio

padrão e frequência. Os grupos foram direcionados por perguntas

específicas relacionadas aos temas de interesse, foram gravados e

registrados para posterior identificação dos aspectos levantados.
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Participaram 28 indivíduos com DM e pré DM, 53,5% do sexo

masculino, com média de idade de 54,3±17,2 anos, tempo de

diagnóstico de 12,8±7,5 anos e renda e nível educacional de

maior prevalência entre 1 e 2 salários mínimos por mês e ensino

médio completo. A maior parte era atendida no sistema privado

(53,5%). Mais de 70% dos participantes relatou praticar algum

tipo de exercício físico. Com relação à alimentação, 10,7%

relatou ter uma relação ruim, 60,7% boa e 28,5% uma relação

ótima. Já a relação com a medicação foi considerada ruim por

10,7% da amostra, boa por 53,5% e ótima por 32,1%.
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Avaliar a percepção dos pacientes com diabetes e pré-diabetes

em relação a aspectos relacionados ao controle da doença, como:

alimentação, exercício físico e medicação.
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Objetivo 

Diferentes condições socioeconômicas e comportamentos

relacionados à saúde interferem no controle do Diabetes Mellitus

(DM), da glicemia e consequentemente na presença de

complicações e no prognóstico1 . O tratamento do DM engloba,

além do uso adequado das medicações, mudanças de hábitos de

vida como a prática regular de exercício físico e alimentação

saudável2. Sendo assim é de extrema importância que os

profissionais de saúde, incluindo os fisioterapeutas, avaliem a

percepção dos pacientes em relação aos principais pilares do

tratamento a fim de identificar dificultadores e dúvidas sobre o

manejo adequado da doença e necessidade de metodologias

mais específicas.


