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Introdução e objetivos: 

O diabetes constitui, atualmente, um dos principais problemas de saúde, afetando cerca 
de 5 milhões de pessoas, trazendo o aumento da mortalidade, e ao alto risco de 
desenvolvimento de complicações. É esperado que o diabético executasse um 
complexo plano de ações comportamentais de cuidados numa base diária, ao longo de 
toda sua vida. As complicações crônicas do diabetes são as principais responsáveis 
pela morbidade e mortalidade dos pacientes diabéticos. Objetivo: Verificar o 
conhecimento dos diabéticos em relação ao tratamento e cuidado da doença.  

Métodos: 
Estudo transversal, descritivo e quantitativo. Foi realizado em um PSF na cidade de 
cachoeira-BA.Participaram do estudo 60 diabéticos entrevistados por um questionário 
elaborado pelos pesquisadores. Aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da FADBA 
pelo parecer n. 272.815, CAAE 14685013-2-0000-0042.  

Resultado: 
Observou-se que dos 60 entrevistados, 57(96,6%) tinham conhecimentos das 
complicações ocasionadas pelo diabetes, 31(53,4%) já reconheciam ter alguma 
complicação. Desses, 16(34%) relataram ter parestesia em mãos e pés como a 
complicação mais presente, seguido por edema nos membros inferiores com 4(8,5%). 
37(68,5%) responderam que já foram orientados a buscar tratamento para as 
complicações. E os que não procuraram orientação, 5 (9,4%) acham normal os sinais e 
sintomas, 3(5,7%) dizem que não tem tempo ou não é importante, 2(3,8) o médico diz 
não ser necessário, 2(3,8%) não conhece as formas de tratamento. 32(53,3%) relataram 
que essa condição não interfere na sua vida diária.  

Discussão e conclusão: 
Esse estudo permitiu avaliar o conhecimento do diabético em relação às complicações 
e aos tratamentos para a doença, evidenciando a necessidade da insistência na 
promoção a saúde devido a prevalência de tais fatores e alertar para a necessidade de 
programas que elucidem a realidade da doença, objetivando o cuidado adequado do 
diabético, contribuindo assim para maior produtividade em sua vida diária.  
 

 

  


