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RESUMO 

Objetivo: Caracterizar o uso dos serviços de saúde e qualidade de vida dos diabéticos 

assistidos pela Estratégia de Saúde da Família de um município de médio porte do Brasil. 

Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa que constituiu o estudo 
piloto de uma pesquisa posterior. 

Métodos: Aplicou-se um formulário estruturado contendo informações 

sociodemográficas e questões relacionadas ao uso dos serviços de saúde, e o Diabetes-

39 para avaliar a qualidade de vida. A análise dos dados foi realizada através do 
programa estatístico SPSS 20.0. 

Resultados: A maioria dos participantes eram mulheres (60,5%), não brancos (60,5%) 

com 60 anos ou mais (76,7%). A maioria não apresentava companheiro (53,5%), de 

escolaridade média (90,7%) e desempregados (55,8%). Quase metade dos usuários 

(41,9%) relatou ter tido o diagnóstico de diabetes mellitus entre 6 e 10 anos, 
apresentando até duas complicações sistêmicas (76,7%) e associavam tratamentos para 

controle da doença (58%). Utilizavam o serviço público com regularidade 68,7%. Quanto 

ao impacto do diabetes na qualidade de vida, verificou-se que as dimensões mais 

afetadas foram: ansiedade e preocupação (média = 36,14; DP = 24,53) e energia e 
mobilidade (média = 34,94; DP = 24,78).  

Conclusão: O presente estudo observou que a maioria dos diabéticos eram mulheres 

idosas, sem companheiro e desempregadas, apresentando uso regular dos serviços 

públicos de saúde. A utilização regular dos serviços públicos de saúde pode ser explicada 
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pelo nível de escolaridade médio da amostra, possibilitando o reconhecimento da 

necessidade da busca pela assistência  
 

Palavras-Chave: Diabetes Mellitus; Serviços de Saúde; Qualidade de Vida. 
 

ABSTRACT 

Objective: To characterize the use of health services and quality of life of diabetics 

assisted by the Family Health Strategy of a medium-sized municipality in Brazil. It is a 
cross-sectional study with a quantitative approach that constituted the pilot study of a 

later research. 

Methods: A structured form containing sociodemographic information and questions 

related to the use of health services, and Diabetes-39 was applied to assess quality of 
life. Data analysis was performed using the SPSS 20.0 statistical program.  

Results: Most participants were women (60.5%), non-white (60.5%) aged 60 or over 

(76.7%). Most did not have a partner (53.5%), had a medium level of education (90.7%) 

and were unemployed (55.8%). Almost half of the users (41.9%) reported having been 

diagnosed with diabetes mellitus between 6 and 10 years old, presenting up to two 
systemic complications (76.7%) and associated treatments to control the disease (58%). 

68.7% used the public service regularly. As for the impact of diabetes on quality of life, it 

was found that the dimensions most affected were: anxiety and worry (mean = 36.14; 

SD = 24.53) and energy and mobility (mean = 34.94; SD = 24, 78). 
Conclusion: The present study observed that the majority of diabetics were elderly 

women, without a partner and unemployed, with regular use of public health services. 

The regular use of public health services can be explained by the average level of 

education in the sample, making it possible to recognize the need to seek assistance. 
 

Keywords: Diabetes Mellitus; Health Services; Quality of Life. 

 

1. Introdução 

 

O diabetes configura-se como uma das epidemias mundiais do século XXI, 

traduzindo-se em um problema de saúde pública, tanto em países desenvolvidos como 

em desenvolvimento, mas, sobretudo nos países de média e baixa renda, que já 

concentram 80% da população com a doença1. Os números referentes à quantidade de 

diabéticos vêm aumentando em decorrência do crescimento e envelhecimento 

populacional, maior urbanização, crescente prevalência de obesidade e sedentarismo, 

bem como, aumento da sobrevida de pacientes com diabetes2. 

O crescimento dos casos de diabetes tem sido significativamente maior nos países 

de média e baixa renda, que já concentram 80% da população com a doença. Padrão 

evidenciado no Brasil, que passou da 8ª posição no ranking dos países com maior 

prevalência de portadores de diabetes no mundo, para a 4ª posição, do ano 2000 para 

2015 deixando evidente a sua configuração epidêmica e que aponta para uma curva de 

prevalência crescente3. 

A política de atenção ao portador de diabetes no Sistema Único de Saúde (SUS) é 

de responsabilidade do Ministério da Saúde (MS) e propõe a prevenção da doença, bem 

como de suas complicações, através do cuidado integral e de maneira resolutiva. Esta 

política preconiza a realização de ações de promoção e prevenção de saúde, o 
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diagnóstico, bem como a capacitação de profissionais e assistência farmacêutica, para 

um tratamento eficaz que leve a melhorias nas condições de saúde do indivíduo. As 

ações de assistência devem ser executadas pelos municípios, sobretudo por meio da rede 

primária de atenção à saúde. Reforça-se ainda a premissa de que a Equipe de saúde da 

família (ESF) de cada município deve ter suas práticas de educação em saúde e 

intervenções de acompanhamento às pessoas com Doenças Crônicas não-transmissíveis 

(DCNT) voltadas à melhoria das condições de vida e saúde destes usuários promovendo 

assim um cuidado integral4. 

O Ministério da Saúde tem implementado estratégias que envolvem a assistência 

de indivíduos com doenças crônicas, dentre elas o DM e suas complicações sistêmicas, 

por meio do cuidado integral de forma resolutiva e com qualidade. Em 2006 foi lançado o 

Caderno de Atenção Básica nº 16 e em 2013, o Caderno de Atenção Básica nº 36 que 

traz conceitos, o panorama atual do DM e o protocolo atualizado, baseado em evidências 

científicas mundiais, dirigido aos profissionais de saúde da Atenção Básica, sobretudo os 

das equipes Saúde da Família, que, com ações comunitárias e individuais, puderam 

informar a comunidade sobre como prevenir a doença, identificar grupos de risco através 

do rastreamento, fazer o diagnóstico precoce e a abordagem terapêutica, inclusive 

medicamentosa, manter o cuidado continuado, educar e preparar portadores e famílias a 

terem autonomia no autocuidado, monitorar o controle, prevenir complicações, gerenciar 

o cuidado nos diferentes níveis de complexidade, promover recomendações e mudanças 

no estilo de vida, buscando a melhoria de qualidade de vida da população5,6. 

Neste contexto, pesquisadores da área atentaram para a importância de conhecer 

a forma na qual os portadores de DCNT, como o diabetes mellitus, utilizam os serviços 

de saúde, afirmando que tal passo é fundamental para que se possa reduzir as barreiras 

de acesso e orientar políticas de saúde que promovam a equidade no acesso aos recursos 

e reduzam as vulnerabilidades7. 

A fim de que se compreenda a Utilização dos Serviços de Saúde (USS) e qual o 

seu papel para a melhoria e manutenção da saúde do portador de diabetes é importante 

relembrar alguns conceitos e apresentar um dos principais modelos de explicação da 

Utilização dos Serviços de Saúde construído ao longo dos anos.  

Os serviços de saúde são estabelecimentos voltados à promoção da saúde do 

indivíduo, a fim de protegê-lo de doenças e agravos, à prevenção e limitação dos danos a 

ele causados, além da reabilitação quando a sua capacidade física, psíquica ou social for 

afetada. Sendo assim, a USS representa o centro do funcionamento dos sistemas de 

saúde, e compreende todo contato direto (consultas médicas, hospitalizações) ou indireto 

(realização de exames preventivos e diagnósticos) que os usuários têm com tais 

serviços, sendo resultante da interação entre fatores como o comportamento dos 

indivíduos, os serviços disponíveis e os profissionais de saúde3. 
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Pelo fato do DM ser uma doença crônica e progressiva, o estado de saúde dos 

indivíduos acometidos tende a piorar quando surgem as complicações derivadas de um 

mau controle da doença. O controle dessa condição, ou seja, a manutenção dos níveis 

glicêmicos nos limites de normalidade, depende de uma série de fatores, desde a adoção 

de estilos de vida que envolva atividade física e dieta adequada, ao uso continuado de 

medicamentos, sendo fortemente determinado pelas condições de vida e acesso a 

serviços de saúde de qualidade8. Fatores estes que podem interferir na qualidade de vida 

(QV) do indivíduo tanto positivamente, como negativamente. 

Nesta perspectiva, também convêm salientar a importância da avaliação e 

percepção desses indivíduos a respeito da sua qualidade de vida (QV), pois a mesma nos 

portadores da DM pode ser comprometida por fatores como a idade, gênero, obesidade, 

presença de complicações e o tipo de tratamento9. Sabendo-se que a qualidade de vida 

abrange aspectos que vão desde a percepção do indivíduo quanto ao seu bem-estar e 

satisfação em relação a sua condição física, estado emocional e, também, quanto ao 

desempenho de funções, que repercutem na qualidade da participação social nos 

diversos aspectos da vida10. Sendo assim, estudos que relacionam qualidade de vida à 

saúde viabilizam a criação de estratégias e programas de intervenção eficazes para 

promoção da integralidade do cuidado a portadores de DM11. 

Desta forma, o presente estudo objetivou caracterizar o uso dos serviços de saúde 

e qualidade de vida dos diabéticos assistidos pela Estratégia de Saúde da Família de um 

município de médio porte do Brasil.  

 

2. Métodos 

 

Tratou-se de estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, 

desenvolvido através de entrevista estruturada junto aos indivíduos diabéticos 

cadastrados na Estratégia Saúde da Família de Patos-PB, sendo o presente trabalho um 

recorte de uma pesquisa em andamento. 

A amostra foi composta pelos portadores de DM tipo 2 adscritos em uma Unidade 

Básica de Saúde participantes da Estratégia Saúde da Família da cidade de Patos – PB. 

Esta foi a primeira etapa (estudo piloto) de um estudo de base populacional desenvolvido 

posteriormente em município paraibano com características socioeconômicas 

semelhantes. Foram entrevistados cerca de 10% da população do estudo principal. 

Foram incluídos os indivíduos diabéticos com idade igual ou superior a dezoito 

anos, cadastrados na Unidade de Saúde da Família, da zona urbana, da Estratégia Saúde 

da Família da cidade de Patos-PB. Foram excluídos aqueles indivíduos com problemas 

cognitivos que os impediam de responder por si mesmo o questionário e os que se 
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mudaram da área adscrita da USF durante o período de cadastro até o momento da 

entrevista. 

Para a coleta de dados, foi aplicado inicialmente um formulário estruturado 

contendo dados sociodemográficos (idade, sexo, naturalidade, escolaridade, estado civil, 

cor/raça), informações relacionadas à assistência à saúde do diabético, baseando-se nas 

“Diretrizes para a programação pactuada e integrada da assistência à saúde” propostas 

pelo Ministério da Saúde12. Além disso foram utilizados alguns itens relacionados à 

Pesquisa Nacional de Saúde – PNS 201313 para avaliação do uso e acesso aos serviços de 

saúde, e o instrumento para avaliação da qualidade de vida de diabéticos, o Diabetes – 

39 (D-39)14. 

O D-39 é composto por 39 itens, que avaliam a qualidade de vida relacionada a 

saúde (QVRS) em relação a cinco domínios da vida do paciente: energia e mobilidade, 

controle do diabetes, ansiedade e preocupação, sobrecarga social e funcionamento 

sexual; além de outros dois itens que qualificam a percepção do respondente acerca da 

sua qualidade de vida de maneira global. O instrumento permite que as pessoas com DM 

respondam o quanto a sua qualidade de vida foi afetada, durante o último mês, por uma 

determinada ação expressa em cada item, colocando um “X” em um ponto da escala de 

1 a 7. Onde, o número 1 representa a qualidade de vida nada afetada e o número 7, 

extremamente afetada. As pontuações obtidas pelos participantes em cada dimensão 

foram transformadas em uma escala de 0 a 100 usando transformação linear14. 

A análise dos dados foi realizada através do programa estatístico SPSS 20.0 e os 

resultados foram apresentados por meio de estatística descritiva (frequências absolutas e 

percentuais). 

Por envolver seres humanos, o presente estudo respeitou os princípios éticos e 

recomendações da Declaração de Helsinque (2000) e a Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos (CEP) da Universidade Estadual da Paraíba, com o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 85501318.0.0000.5187.  

 

3. Resultados 

 
Observou-se a prevalência do sexo feminino (60,5%) de cor autodeclarado não 

brancos (60,5%). Predominando a faixa etária de 60 anos ou mais (n = 33; 76,7%). A 

maioria não apresentava companheiro (n = 23; 53,5%), de escolaridade média (n = 39; 

90,7%), e 55,8% (n = 24) referiram estar desempregados (Tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição dos portadores de diabetes de acordo com características 

socioeconômicas e demográficas. Patos, Paraíba, Brasil, 2018. 

 

 

 

Os dados evidenciaram que grande parte dos usuários, 41,9% (n = 18), relatou 

ter tido o diagnóstico de DM entre 6 e 10 anos, apresentando até duas complicações 

sistêmicas (n = 33; 76,7%), quanto ao tratamento realizado, 58% (n = 25) relataram 

associarem terapia medicamentosa e reeducação alimentar, como forma de controle da 

doença (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição dos portadores de diabetes de acordo com as variáveis tempo de 

diagnóstico do DM, número de complicações e tratamento realizado. Patos, Paraíba, 

Brasil, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

 

n (%) 

Características individuais – Predisposição 

Sexo  

   Masculino 17 (39,5) 
   Feminino 26 (60,5) 

Idade  

   31 a 59 anos 10 (23,3) 

   60 ou mais 33 (76,7) 
Cor da pele ou raça  

   Branca 17 (39,5) 

   Não branca 26 (60,5) 

Estado civil  
   Com companheiro 20 (46,5) 

   Sem companheiro 23 (53,5) 

Escolaridade  

   Baixa (< 9 anos de estudo) 3 (7) 

   Média (9 a 11 anos de estudo) 39 (90,7) 
   Alta (≥ 12 anos de estudo) 1 (2,3) 

Situação empregatícia  

   Desempregado 24 (55,8) 

   Empregado 12 (37,9) 
   Aposentado e/ou pensionista 7 (16,3) 

 

Variáveis 

 

 

n (%) 

Tempo de diagnóstico do diabetes  
   <6 meses 1 (2,3) 

   6 meses a 5 anos 12 (27,9) 

   6 a 10 anos 18 (41,9) 

   11 a 15 anos 6 (14) 
   16 a 20 anos 3 (7) 

   >21 anos 3 (7) 

Número de complicações sistêmicas  

   Até duas complicações 33 (76,7) 
   3 a 6 complicações 10 (23,3) 

Tratamento realizado para o diabetes  

   Nenhum 3 (7) 

   Somente dieta 2 (4,5) 

   Somente hipoglicemiante oral 11 (26) 
   Somente insulina 2 (4,5) 

   Associação de tratamentos 25 (58) 
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Em relação à utilização dos serviços de saúde (USS), observou-se que 74,4% (n 

= 32) utilizavam o serviço público, e destes, 68,7% (n = 22) o faziam com regularidade 

(quatro vezes ou mais ao ano) (Tabela 3), tomando como referência as determinações do 

Ministério da Saúde. 

 

Tabela 3. Uso dos serviços de saúde público e privado com ou sem regularidade 

Utilização dos serviços de saúde 
 

  
Total Com    

regularidade 

Sem 

regularidade 

  n n n (%) 

Tipo de serviço de saúde 

utilizado 

Particular 4 7 11 (25,6) 

Público 

(ESF) 
22 10 32 (74,4) 

Total 26 17 43 (100) 

 

Quanto ao impacto do diabetes na qualidade de vida, verificou-se que as 

dimensões mais afetadas foram: ansiedade e preocupação (média = 36,14; DP = 24,53) 

e energia e mobilidade (média = 34,94; DP = 24,78). A Tabela 4 mostra os escores 

médios de cada dimensão do questionário D-39 que permite avaliar o nível de impacto do 

diabetes na qualidade de vida. 

 

Tabela 4. Escores de cada dimensão do questionário D-39 para avaliar o nível de 

impacto do diabetes na qualidade de vida. 

 Total 

Dimensões do D-39 Média (DP) 

  1. Energia e mobilidade 34,94 (24,78) 

  2. Controle do diabetes 31,78 (22,62) 

  3. Ansiedade e preocupação 36,14 (24,53) 

  4. Sobrecarga social 19,30 (17,30) 

  5. Funcionamento sexual 7,62 (19,74) 

Nota. DP = desvio padrão. 

 

4. Discussão 

 

Os dados sociodemográficos encontrados neste estudo confirmam a tendência da 

prevalência do sexo feminino no uso dos serviços de saúde, o que reflete uma realidade 

também observada por outros autores15-20, subentendendo-se que as mulheres procuram 

mais os serviços de atendimento, se preocupam mais com os cuidados em relação a 

saúde e, consequentemente, têm mais acesso ao diagnóstico da doença16-7. 

Uma questão importante a ser avaliada é o fato dos horários de funcionamento 

dos serviços de saúde coincidirem com as jornadas laborais dos trabalhadores. Neste 

sentido, quando se trata de cuidados com a saúde, o trabalho tem sido considerado uma 

barreira, para o acesso e uso dos serviços de saúde, quase impedindo a procura pela 
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assistência. Muitos homens, ao contrário da maioria das mulheres, não priorizam o 

cuidado à saúde em detrimento de suas tarefas. Sendo assim, procurar um atendimento 

de saúde muitas vezes significa, para o sexo masculino, ausentar-se do trabalho, 

colocando em risco sua subsistência econômica. Deixando sua saúde como escolha 

secundária, o que não se verifica com a maioria das mulheres21-2. 

A prevalência de diabetes em idosos com 60 anos ou mais não difere das 

registradas por pesquisas anteriores3,15,18,23-4, entretanto, não corrobora com os estudos 

de Macedo16, que observou que a faixa etária de 40-59 anos de idade foi a de maior 

prevalência da doença, seguido da faixa de indivíduos com idade igual ou maior que 60 

anos. 

Sobre a informação cor/raça auto referida, o maior número de não-brancos não 

corrobora com os estudos anteriores envolvendo diabéticos7,23, onde os autores sugerem 

que um conjunto de fatores socioeconômicos, comportamentais, estruturais e de acesso 

e uso de serviços de saúde podem produzir diferenças de condições de saúde entre 

brancos e não-brancos. E acrescenta que, sendo a informação cor/raça auto-declarada, 

apresenta limitações e vieses sociais.  

Quanto à questão da escolaridade, há uma maior prevalência de diabéticos com 

escolaridade média, o que condiz com os percentuais encontrados em outros dois 

estudos18,25, entretanto, divergem de outros autores que observaram uma maior taxa de 

baixa escolaridade entre diabéticos15,19,23-4. No que se refere à situação empregatícia, 

observou-se que a maioria dos portadores de DM não tem atividade ocupacional, o que 

não corrobora com outros estudos23,25, onde pode ser observado que a maioria dos 

portadores de DM trabalhavam em alguma profissão ligada ao setor de prestação de 

serviços. 

Observou-se a predominância de indivíduos que o tempo de diagnóstico do 

diabetes variou de 6 a 10 anos, o que discorda de resultados de pesquisas recentes em 

que os pacientes atendidos na Unidade de Saúde da Família (USF) obtiveram o 

diagnóstico de DM em um tempo menor ou igual a 5 anos17; 6 meses a 5 anos3 e há 

mais de 10 anos15. Este achado pode ser explicado pelo fato de a maioria da amostra 

apresentar escolaridade média e ter buscado os serviços com regularidade, o que 

possibilita a ocorrência de um diagnóstico prévio, quando comparados aos indivíduos dos 

outros estudos aqui apresentados.  

A associação de tratamento para o diabetes apresentou um resultado significativo, 

achados também identificados por estudos de mesmo seguimento, onde os portadores de 

DM associavam a dieta ao hipoglicemiante oral ou à aplicação de insulina como forma de 

controle da alteração sistêmica3,24. 

Em relação ao número de complicações sistêmicas, evidenciou-se percentuais 

elevados para a presença de até 2 complicações, o que corrobora com outros estudos3,26-
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7, tendo em vista que a literatura mostra que complicações sistêmicas podem acontecer 

mais frequentemente em pacientes portadores de DM28, sendo as complicações agudas a 

hipoglicemia, o estado hiperglicêmico e a cetoacidose diabética; as crônicas a retinopatia, 

nefropatia, cardiopatia isquêmica, neuropatias, doença cerebrovascular, cardiovascular, 

vascular periférica e dislipidemia. As complicações degenerativas mais frequentes são o 

infarto agudo do miocárdio, a arteriopatia periférica, o acidente vascular cerebral e a 

microangiopatia29. 

O uso dos serviços de saúde foi avaliado e o resultado corrobora com os outras 

pesquisas3,30, observando que a maioria dos portadores de DM fazem o uso regular dos 

serviços públicos de saúde em detrimento daqueles que fazem uso irregular do serviço 

público ou que utilizam serviço particular de saúde ou convênio. 

O impacto do diabetes na qualidade de vida foi mensurado por meio do questionário D-

39. A avaliação do nível de impacto do diabetes na qualidade de vida demonstrou que as 

dimensões mais afetadas foram: ansiedade e preocupação seguido de energia e 

mobilidade. Tais resultados também foram observados por um estudo recente3, 

entretanto, diverge de outros, onde a dimensão mais afetada foi energia e mobilidade 

seguido de sobrecarga social31 e funcionamento sexual seguido de energia e 

mobilidade32. 

 

5. Conclusão 

 

O presente estudo observou que a maioria dos diabéticos eram mulheres idosas, 

sem companheiro e desempregadas, apresentando uso regular dos serviços públicos de 

saúde. Quanto ao impacto do DM na qualidade de vida, as dimensões mais afetadas 

foram ansiedade e preocupação e energia e mobilidade. Grande parte destes usuários 

obtiveram o diagnóstico da doença entre 6 e 10 anos, apresentando até duas 

complicações sistêmicas e associando tratamentos para controle da doença. 

A utilização regular dos serviços públicos de saúde pode ser explicada pelo nível 

de escolaridade médio da amostra, possibilitando o reconhecimento da necessidade da 

busca pela assistência e ainda pelo fato de as pesquisas evidenciarem uma busca mais 

prevalente dos serviços de saúde pelas mulheres quando comparadas aos homens, visto 

que tais serviços funcionam comumente em dias e horários em que a grande parte dos 

homens encontra-se no trabalho.  
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