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Resumo 
 
   Esse trabalho é produto de pesquisa realizada na USF Renato Mazze Lucas, como uma das 
atividades desenvolvidas no PET Saúde da Família e teve como questão central a indagação 
sobre qual a relação entre o uso adequado da insulina e o perfil sócio econômico e familiar 
desses sujeitos. A pesquisa foi realizada com 23 (vinte e três) usuários da USF e os dados 
indicam uma falta de regularidade no autocuidado desses pacientes, o que pode ocasionar um 
estado de piora em seu quadro ou até mesmo numa diminuição em sua qualidade de vida e a 
necessidade de construção de políticas públicas que efetivamente contribuam com a melhoria 
da qualidade de vida da população. 
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Abstract 
 
   This work is the product of research conducted at USF Mazze Renato Lucas, one of the 
activities developed in PET Family Health and the central issue was the question about the 
relation between the proper use of insulin and socio-economic profile of these subjects and 
family. The research was conducted with 23 (twenty three) users of the USF and the data 
indicate a lack of regularity in self-care of these patients, which can cause a state of 
deterioration in his painting or even a decrease in their quality of life and need construction of 
public policies that effectively contribute to improving the quality of life. 
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Introdução 

 

   No ano de 1988 a constituição Federal Brasileira materializou o ideário reformador de 

construção do Sistema Único de Saúde – SUS, propondo uma estratégia à conformação do 

Sistema de Saúde, garantindo desta forma um acesso universal ao sistema, superando as 

propostas já existentes e estabelecendo um conceito de saúde exemplar que contemplaria 

todos os níveis de atenção em saúde, permitindo priorizar ações de caráter coletivo e 

preventivo sem detrimento das ações individualistas e curativistas, que predominavam até 

aquele momento. 

   A regulamentação do SUS, através das Leis Orgânicas da Saúde 8.080/90 e 8.142/90, 

estabelece princípios e direciona a implantação de um modelo de atenção à saúde que priorize 

a descentralização, universalidade, integralidade da atenção e o controle social, ao tempo em 

que incorpora em sua organização o princípio da territorialidade para facilitar o acesso das 

demandas populacionais aos serviços de saúde (BRASIL, 1990). 

   Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, a diabetes mellitus é uma doença que foi 

incluída, atualmente, como epidêmica, atingindo todas as faixas etárias, sem distinção de 

sexo, raça e condições sócio econômicas.  

   Estimativas apontam que aproximadamente 6% da população mundial possuem essa doença 

e que haverá, em 2025, um aumento de 9% nesse quadro, sendo sua concentração principal 

nos países desenvolvidos, apesar das estimativas também indicarem aumento considerável da 

doença também na África e Ásia. 

   Apontam-se como fatores principais desse crescimento a urbanização e o estilo de vida 

sedentário. No Brasil o número é de aproximadamente 12%, sendo a predominância no 

sudeste, com maior incidência no estado de São Paulo, o que reforça a tese da relação dessa 

predominância e o estilo de vida das sociedades mais urbanizadas (BRASIL, 2006). 

   O diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um aumento anormal do 

açúcar no sangue, sendo a glicose a principal fonte de energia do organismo, mas quando em 

excesso, pode trazer várias complicações à saúde da população. O Caderno de Atenção Básica 

do Diabetes Mellitus (BRASIL, 2006) afirma que as complicações dessa doença, geralmente 
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são associadas como disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, 

nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. 

    Diversos estudos sobre essa doença indicam a estreita relação do seu desenvolvimento com 

a qualidade e estilo de vida, especialmente nas sociedades modernas. Guimarães (2007) 

afirma que a qualidade de vida hoje significa para muitos uma meta para alcançar um futuro 

melhor. 

   A partir das considerações sobre o que a Constituição Federal de 1988 propõe sobre uma 

melhoria no atendimento à saúde e a relação da qualidade de vida com o desenvolvimento da 

doença e a sua compensação, tema que foi estruturado este artigo, baseado numa pesquisa 

realizada com os pacientes dependentes de insulina atendidos na USF Renato Mazze Lucas, 

onde estão inseridas as discentes monitoras pela assistente social da referida USF e 

supervisionada pela tutora da Universidade Federal de Sergipe - UFS. 

   A área de circunscrição da pesquisa foi a Unidade de Saúde da Família – USF Renato 

Mazze Lucas, localizada na Rua Capitão Manoel Gomes nº 590, Santos Dumont, no 

município de Aracaju/SE, cujos limites de abrangência envolvem mais quatro USFs, está fora 

da área de sua população adstrita. 

   A localização geográfica da referida unidade é centralizada e mesclada entre 

estabelecimentos comerciais e residenciais, sendo este último de maior predominância. 

   O objetivo geral foi o de identificar a relação da compensação/descompensação do diabetes 

mellitus tipo II com o perfil sócio econômico e familiar dos usuários atendidos na USF 

Renato Mazze Lucas; tendo como objetivos específicos conhecer o perfil sócio econômico e 

familiar dos usuários com diabetes mellitus tipo II atendidos na USF, conhecer as atividades 

educativas desenvolvidas no programa para diabéticos pela equipe de saúde da família da 

USF, identificar se os usuários com diabetes mellitus tipo II participam efetivamente das 

atividades dessa ação programática específica e, identificar o risco social, econômico e 

familiar dos usuários com diabetes mellitus tipo II que já apresentam comorbidades e 

seqüelas. 

 

Referencial Teórico 

 

   Como indicam pesquisas pontuadas anteriormente, a diabetes mellitus se configura 

atualmente como uma doença epidêmica, de caráter universal e que atinge todas as faixas 

etárias e sem distinção sócio econômica. O Caderno de Atenção Básica do Diabetes Mellitus, 

conceitua o diabetes como um grupo de doença caracterizada por hiperglicemia e associada a 
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complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, como olhos, rins, nervos, cérebro, 

coração e vasos sanguíneos, resulta também na destruição das células betas do pâncreas, 

responsáveis pela produção da insulina, resistência a ação da insulina e distúrbios da secreção 

da insulina (BRASIL, 2006). 

   Vários são os fatores que podem acarretar na incidência da doença, além de questões 

hereditárias, o sedentarismo, o tabagismo, o stress, a obesidade, os fatores ambientais como a 

urbanização desordenada e a alimentação inadequada, que contribuem para o diagnóstico da 

doença, esse que 
 
(...) é obtido ao ser constatado alteração da quantidade de açúcar (glicose) no sangue e 
Diabetes Mellitus é o nome dado ao conjunto das situações resultantes dessa 
incapacidade do organismo em manter a glicemia, isto é, o nível de glicose no sangue, 
dentro dos limites considerados normais e, quando a doença não é tratada, estes níveis 
de glicose atingem valores excessivos, causando graves problemas à saúde do indivíduo 
(LABUTO; SILVA; SANTOS, 1988, p. 30). 

 
  Segundo o que diz as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), um dos objetos 

dos programas de educação em diabetes está em melhorar o estado de saúde e da qualidade de 

vida do diabético para poder reduzir/prevenir as complicações que esta causa na vida dos 

pacientes. 

   Percebe-se que a qualidade de vida está inteiramente ligada com questões de boa 

alimentação e o bom estado de saúde física e mental. Segundo Fiqueiredo Filho, Trivisane, 

Taninaga e Albertin (2007, p. 108): 
 
A Educação em Saúde para Diabetes deve ser reconhecida como parte do tratamento e 
qualquer iniciativa pedagógica no sentido de buscar a modificação comportamental para 
o controle efetivo da doença deve ser considerada. Dividir experiências, compartilhar 
anseios, respeitando a cultura geral de cada pessoa e proporcionar competências para o 
desenvolvimento de uma autonomia com certeza ajudarão os pacientes a entender mais 
sobre a doença e a se cuidarem melhor. O paciente se identifica com outros indivíduos 
com problemas semelhantes, aprendendo a expressar seus medos e expectativas. Com 
isso, passa a compartilhar das experiências de todos, a discutir buscando soluções reais 
para problemas de saúde semelhantes aos seus e usar os serviços de saúde quando 
houver necessidade. 

 
   Baseado nesta citação se percebe que a questão da qualidade de vida não se especifica 

unicamente na assistência à saúde, mas sim no totalizante dos aspectos entre o indivíduo e o 

ambiente no qual está inserido. 

   Pelos avanços científicos, tecnológicos, preocupação com o meio ambiente e as causas 

humanistas, não se pode mais relacionar a qualidade de vida somente à questão do status 

econômico-financeiro. É necessário um sentido mais amplo, onde se relacione com melhores 

condições de vida, pela alimentação, moradia, educação, lazer e trabalho com dignidade, com 

a saúde, o relacionamento com os outros e a natureza. 
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(...) a qualidade de vida pessoal, institucional ou social depende em grande escala da 
capacidade de se relacionar com o outro (o diferente), o entorno e o planeta de maneira 
respeitosa e responsável, promovendo o legítimo direito de oportunidades para usufruir 
dos bens naturais de que todas as comunidades humanas têm disponibilidade ao longo 
da nossa história (DISKIN apud MARCELINO, 2007, p. 53). 

 
   A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma, a partir de bandeira (2008), sobre a 

qualidade de vida, que a importância que os indivíduos tem de sua posição e seu contexto 

sócio-cultural e do padrão de valores que estão inseridos. No entanto, a percepção não é a 

única dimensão que implica nos estudos sobre a qualidade de vida e que outras dimensões 

objetivas também implicam nessa determinação. 

   Leite, Cappellari e Sonego (2002) informam que há uma estratégia muito interessante e 

eficaz para que se obtenha uma melhoria na qualidade de vida que é a participação dos 

sujeitos em grupos de convivência social e integração e a realização de diversas atividades 

geralmente realizadas nesses grupos e a saudável troca de informações a partir dos diálogos 

que aí se estabelecem como fatores fundamentais para diluir a solidão e melhorar a qualidade 

de vidas. 

 

Metodologia 

 

   Trata-se de um estudo de abordagem quantitativo, uma vez que mensurar impacto implica 

necessariamente no levantamento de dados objetivos que indiquem a situação de saúde em 

uma situação concreta. 

   O universo da pesquisa foi constituído por todos os diabéticos que são assistidos na USF 

Renato Mazze Lucas. Para a operacionalização foram recortados como amostragem os 

usuários com diabetes mellitus tipo II e numa faixa etária entre 18 a 70 anos de idade, um 

quantitativo de 23 (vinte e três) usuários, de acordo com os dados existentes na USF. 

   Para a coleta foram utilizados os instrumentos preconizados pelo SUS e USFs que são: as 

fichas A (idade, sexo, ocupação, renda e composição familiar, situação de moradia e 

saneamento), fichas D (visita domiciliar do Agente Comunitário de Saúde – ACS, uso de 

insulina e uso de hipoglicemiante oral), Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB 

(condensado anual de 2010) e, prontuários dos usuários a serem estudados (freqüência e tipo 

de assistência na USF, projeto terapêutico e existência de comorbidades e seqüelas). 

   Todos os dados foram analisados à luz do referencial teórico recortado. Assim, a pesquisa 

bibliográfica constituirá recurso metodológico fundamental, com o levantamento e análise dos 

estudos e pesquisas já realizadas sobre o tema, sendo possível alcançar os objetivos propostos 
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e contribuir com a construção do conhecimento sobre a temática específica, haja vista que, 

como também informa Gil (2008), esse tipo de pesquisa utiliza como embasamento materiais 

já elaborados sobre o tema. 

 

Análise dos Dados 

 

   Para uma análise detalhada dos dados coletados pelos meios supracitados, é necessária uma 

exposição rápida das partes mais importantes da coleta total, ficando, desta forma, de melhor 

compreensão ao leitor. 

   Iniciando com a parte do consolidado do SIAB/2010, temos a visualização de que a maioria 

dos usuários cadastrados é do sexo feminino (total de 5.867 mulheres e 5.203 homens) tendo 

a exceto na faixa dos 15 aos 19 anos que a quantidade de homens (647) supera a das mulheres 

(623) em 1,02%, num total de 12,44% de pessoas. Na visualização do plano de saúde, 

observa-se que o número de usuários do SUS é de 10.346 e os cobertos por outros planos de 

saúde chega a 724 pessoas (total de 7%). Na parte do tratamento de água temos 2.676 casas 

com filtração de água e 815 casas sem tratamento algum de água (21,59% do total dos 

cadastrados). Com o abastecimento de água temos 3.757 casas com a rede pública de 

abastecimento e quatro (04) com outro tipo de abastecimento (0,11% do total). Foram vistos 

que 10.365 pessoas acima de 15 anos são alfabetizadas, enquanto 705 pessoas são analfabetas 

(6,8% da população cadastrada). O destino do lixo está em 3.527 casas com coleta pública de 

lixo, enquanto 199 estão a céu aberto (5,27% do total) e 49 são enterrados ou queimados 

(1,3% do total). Com as fezes e urina temos 2.141 com destino à rede geral de esgoto e 1.570 

com destino às fossas, entretanto há o índice de 1,7% que deixam seus dejetos a céu aberto. 

   Foram localizadas 22 Fichas A da amostragem do estudo, dando um quantitativo de 0,2% 

da população cadastrada em 2010. Juntamente com os 22 usuários em uso de insulina existem 

mais 59 pessoas residindo com eles, numa média de 2,68 pessoas por casa (além dos 

diabéticos); quatro dos diabéticos possuem plano de saúde além do SUS e, mais 10 pessoas 

que residem com os mesmos também possuem outro plano de saúde; existem 54 pessoas 

alfabetizadas para 22 analfabetas, incluindo alguns diabéticos (como analfabetos); dos 

cadastrados, 11 usuários frequentam grupos que, em sua maioria, são grupos religiosos; para 

se obter uma renda média foi ponderada a questão da profissão e indicado que cada pessoa 

que trabalhe receba um (01) salário (independente do tipo de profissão ou cargo exercido) e, 

posteriormente foi somada a quantidade total de salários e dividido pela quantidade total de 
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pessoas para conseguir a média de 1,88 salário. Como a Ficha A não informa o valor da renda 

do indivíduo, eis a questão de não colocar valores reais e sim uma estimativa variável. 

   Nos prontuários e Fichas D temos os quantitativos dos 23 usuários da amostra, referente a 

0,21% da população cadastrada em 2010. Devido a questões éticas, suas identidades foram 

preservadas. Dentro do quantitativo, foi observado que eram 19 mulheres e apenas quatro (04) 

homens que estavam dentro da situação exigida pela amostragem (possuindo diabetes mellitus 

tipo II, na faixa etária dos 18 aos 70 anos de idade e, todos dependentes de insulina); na faixa 

dos 18 aos 30 anos não foi observado nenhum caso; dos 31 aos 40 anos houve um (01) 

usuário do sexo feminino; dos 41 aos 50 anos houve quatro (04) usuários, sendo apenas um 

(01) do sexo masculino; dos 51 aos 60 anos houve cinco (05) usuários, sendo dois (02) do 

sexo masculino; e, dos 61 aos 70 anos houve 13 usuários, tendo sido apenas um (01) do sexo 

masculino. Desta forma, pode-se observar a predominância do sexo feminino com a doença, 

no percentual de 82,6% a mais que o do sexo masculino. Foi confirmado o quantitativo de 18 

usuários com comorbidades, representando 78,3% da amostra. Nove (09) usuários usavam 

apenas insulina para seu controle glicêmico, enquanto que outros 14 tomavam outro tipo de 

hipoglicemiante oral para o auxílio do controle. Foi confirmado que 10 dos usuários são 

portadores de seqüelas devido à diabetes, sendo estas desde uma cardiopatia causada por 

problemas durante uma crise diabética a amputação de um pedaço do seu corpo. Os 

atendimentos clínicos em 2010 chegaram a 47 consultas, numa média mensal de 3,92 

consultas; já as consultas de enfermagem em 2010 chegaram a 29, numa média mensal de 

2,42 consultas. Foi observado que nas consultas à enfermagem, três (03) usuários foram 

convidados a participar do grupo específico para os Diabéticos em Uso de Insulina, no ano de 

2010. As visitas domiciliares observadas nos prontuários chegaram a 12 usuários atendidos, 

sendo que apenas um (01) deles era do sexo masculino: é válido ressaltar que todas as visitas 

domiciliares contam com a Equipe de Saúde da Família – ESF e, o Agente Comunitário de 

Saúde – ACS responsável por aquele usuário. O atendimento com a Assistência Social da 

USF foi de seis (06) usuários que foram encaminhados por outros profissionais ou foram 

procurar o atendimento para obter informações sobre seus direitos e esclarecimentos também 

sobre seus deveres. Outras especialidades ofertadas pela USF como odontólogo, vacinação e 

curativo foram procuradas por 12 usuários. 

   Outros fatores que indicam o agravamento da doença em questão é observar que alguns 

desses usuários são tabagistas crônicos, que a maioria resiste em fazer uma dieta alimentar 

adequada, um controle da pressão arterial, um acompanhamento adequado com equipe 

multiprofissional especialistas no trato da diabetes agregado a isso tem a dificuldade no 
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usuário em tomar as medicações nos horários certos e das formas corretas e, que a questão 

familiar pode ser um agravante, pois a família deve estar apoiando e incentivando o diabético 

a cuidar melhor de si mesmo, para que haja menos índices de comorbidades e de 

internamentos por descompensação em sua doença: um agravante que pode causar a morte do 

usuário em uso de insulina 

 

Considerações Finais 

 

   Diante do exposto e com base nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), um 

dos objetos dos programas de educação em diabetes está em melhorar o estado de saúde e da 

qualidade de vida do diabético para poder reduzir/prevenir as complicações causadas na vida 

desses pacientes, vimos que as análises dos dados dos usuários portadores de diabetes mellitus 

tipo II dependentes de insulina, atendidos na USF Renato Mazze Lucas, apesar das 

orientações prestadas aos usuários e seus familiares durante as consultas com os profissionais 

de saúde da referida unidade, ainda assim, há uma falta de regularidade no autocuidado desses 

pacientes, o que pode ocasionar um estado de piora em seu quadro ou até mesmo numa 

diminuição em sua qualidade de vida. 

   A preocupação com o que vem a ser qualidade de vida para os usuários atendidos nesta 

USF, nos leva a compreender que as relações são interligadas: o usuário, a assistência 

oferecida pelos profissionais da saúde, o ambiente em que ele se encontra e o suporte da 

família no tratamento da doença. Tais fatores devem ser vislumbrados em nível macro, que é 

o aparato das políticas públicas, que devem promover ações voltadas para a população. 
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