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Resumo 

 

Objectivo : A diabetes é uma das principais causas de mortalidade e de perda de 

qualidade de vida em países desenvolvidos. Em Portugal há actualmente 1.782.663 

portugueses com pré-diabetes. Para inverter a tendência de crescimento da 

diabetes, as estratégias nacionais incidem nos factores de risco da doença. 

Sabendo que a informação influencia a adopção de estilos de vida saudáveis, 

analisou-se o nível de conhecimentos da população acerca dos factores de risco da 

diabetes tipo 2, e factores associados à variação dos níveis de conhecimentos. 

Métodos: O estudo foi descritivo, analítico, transversal e aplicado numa população 

não diabética. Aplicou-se um questionário com questões fechadas e semi-fechadas, 

entre os dias 1 e 10 de Maio de 2011. Realizou-se a análise estatística no software 

Epi-info, versão 3.5.3, com intervalo de confiança de 95%. Resultados:  51,7% da 

amostra obteve um score de conhecimento acima da média. 80% a 90% da 

população identificou o sedentarismo e excesso de peso como factores de risco e 

40% a 60% não identificou como factores de risco: diabetes gestacional, 

alimentação pobre em fibras e vegetais, obesidade abdominal, dislipidémia ou 

hipertensão arterial. Discussão: Obtiveram melhores scores na avaliação de 

conhecimentos, inquiridos com médico de família, obesos, que frequentaram 

sessões de Educação sobre Saúde, que praticam actividade física diariamente, 

grávidas e mulheres com diabetes gestacional, contrariamente aos inquiridos com 

formação superior. Muitos indivíduos que reconheceram factores de risco mantêm 

esses comportamentos. Conclusão:  O nível de conhecimentos foi médio, existindo 
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falhas importantes que podem dificultar a mudança de comportamento. Alguns 

factores sócio-demográficos, clínicos e comportamentais estiveram associados ao 

melhor conhecimento dos factores de risco. Sendo o processo de adesão 

terapêutica condicionado pelo nível de informação, é de toda a importância uma 

melhor disponibilização dessa informação e desenvolver estratégias de saúde 

contextualizadas, que atribuam maior relevo aos educadores de saúde. 

 

 

 

Palavras-Chave : Diabetes, factores de risco, conhecimentos, características, 
população. 
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Abstract 
  

Objective : Diabetes is a major cause of mortality and quality of life loss in developed 

countries. In Portugal there are currently 1,782,663 portugueses with pre-diabetes. 

To reverse the growing trend of diabetes the national strategies focus on disease risk 

factors. Knowing that the information influences the adoption of healthy lifestyles, this 

study analyzed the population knowledge level about risk factors for type 2 diabetes 

and associated factors with knowledge level variation. Methods : The study was 

descriptive, analytical, crossed and applied on a non-diabetic population. A 

questionnaire was applied with semi-closed and closed questions between May 1st 

and 10th of 2011. Statistical analysis was conducted through software Epi-Info 

version 3.5.3 with a 95% confidence interval. Results : 51.7% of the sample obtained 

an above average knowledge score. 80% to 90% of the population identified physical 

inactivity and obesity as risk factors. 40% to 60% did not identify as risk factors: 

gestational diabetes, poor fiber and vegetables diet, abdominal obesity, dyslipidemia 

or high blood pressure. Discussion: higher knowledge evaluation scores were 

obtained on respondents with a family doctor, obeses, Health Education sessions 

attendents, daily physical activity practitioners and pregnant women or pregnants 

with gestacional diabetes oppositly to respondents with higher education. Many of 

those who recognized risk factors keep these behaviors. Conclusion:  Knowledge 

level was average. There are important gaps that may hinder behavior change. 

Some socio-demographic, clinical and behavioral factors were associated with better 

knowledge of risk factors. As the therapeutic adherence process being determined by 

the knowledge  level  is of utmost importance a better provision of such information 
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and context health strategies development attributing higher importance to health 

educators. 

 

 

 

 

 

 
Keywords : Diabetes, risk factors, knowledge, characteristics, population. 
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Introdução 
 
A diabetes é uma doença crónica com graves implicações a nível cardiovascular, 

renal, originando diversos casos de amputações e/ou cegueira. Constitui 

actualmente uma das principais causas de morbilidade crónica e de perda de 

qualidade de vida para o século XXI, o que a coloca como um dos principais 

problemas de saúde pública na actualidade [1].  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é já a quarta principal causa de 

morte na maior parte dos países desenvolvidos. Segundo a mesma fonte, a cada 10 

segundos morre uma pessoa vítima da doença o que pode conduzir a uma redução 

da esperança média de vida, pela primeira vez em 200 anos. 

  

A sua incidência tem aumentado nos seus principais subtipos 1 e 2. Em 1995 

existiam, em todo o mundo, 135 milhões de diabéticos e as projecções indicam que 

esse número irá atingir os 300 milhões no ano 2025 [2]. Factores genéticos e 

ambientais, tais como a obesidade e o sedentarismo, são os maiores responsáveis 

pelo fenómeno, nestas últimas décadas, apesar da maior importância prestada ao 

diagnóstico precoce e dos avanços farmacológicos já alcançados [1].  

 

Relativamente à pré-diabetes, estimava-se para 2007, uma percentagem de 

tolerância diminuída à glucose (TDG) de 10,1%, na população portuguesa [1], 

existindo actualmente 1.782.663 portugueses (23,3% da população) com pré-

diabetes, anomalia da glicémia em jejum e diminuição da tolerância à glicose [3]. De 
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acordo com o Estudo da Prevalência da Diabetes em Portugal, a incidência para a 

pré-diabetes em 2009 era de 6,7% entre os 20 e os 39 anos, de 26,5% entre os 40 e 

os 59 anos e de 46,2% entre os 60 e os 79 anos [3]. O mesmo estudo revela que 

34,9% da população portuguesa sofre de diabetes ou pré diabetes, o que 

corresponde a 2.687.698 portugueses. 

  

Com o objectivo de inverter a tendência de crescimento da diabetes e das suas 

complicações em Portugal, o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes (PNPCD) visa, entre outras estratégias, a prevenção primária da diabetes 

através de programas de intervenção comunitária [1]. 

 

 O PNPCD prevê a disponibilização de informação sobre a doença e seus factores 

de risco [1] tais como o consumo elevado de gorduras saturadas, açúcar e sal, baixo 

consumo de peixe, hidratos de carbono complexos, fibras e de legumes, consumo 

elevado de bebidas alcoólicas, hábitos tabágicos, sedentarismo e stress [4], 

reforçando a importância do nível de informação do indivíduo. 

 

Alguns estudos [5, 6] afirmam também que pode ser determinante para a 

modificação de comportamentos de risco, a aquisição de melhores conhecimentos, 

nomeadamente ao nível dos factores de risco da diabetes [7], e esta informação, 

disponibilizada de forma sistematizada e estruturada, contribuirá não só para a 

adopção de estilos de vida mais saudáveis [2] como também para a detecção 

precoce da doença [1].   
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Tendo em conta que diferenças culturais, sócio-económicas e regionais podem 

influenciar o nível de conhecimentos das populações, alguns estudos [7-10] 

concluíram que ser portador da doença ou ter diabetes gestacional estava associado 

a melhores níveis de informação, atribuindo-se este resultado aos programas de 

educação para a saúde, onde estes indivíduos estavam inseridos. 

 

A melhoria do nível de informação em indivíduos inseridos em programas de saúde, 

revela a importância de se estenderem este tipo de estratégias, às populações em 

geral, e em particular às mais vulneráveis, contribuindo para o desenvolvimento da 

consciência da comunidade.  

 

São raros os trabalhos que investigam o conhecimento de populações ditas 

saudáveis sobre factores de risco para o desenvolvimento de doenças crónicas, o 

que limita o planeamento adequado dos programas de saúde e o conhecimento dos 

seus resultados [6, 11]. A maioria das pesquisas sobre esse tema, tratam de 

doenças infecto-contagiosas e do conhecimento de indivíduos que já são portadores 

de doença crónica. 

 

São com certeza várias, as razões que estarão na base da variação do nível de 

conhecimentos dos indivíduos, no que respeita aos comportamentos que melhoram 

os factores de risco da diabetes, sejam elas de ordem comportamental, 

socioeconómica, nutricional ou de saúde pública. Importa entendê-las, reconhecer 

experiências que influenciaram positiva ou negativamente o nível de conhecimentos 
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da população, e assim se apliquem adequadamente e num futuro próximo, as 

estratégias que levem à responsabilização e envolvimento activo das populações 

nos ganhos em saúde.  

Neste contexto, e considerando que: 

• Não se conhecem estudos, na população portuguesa não diabética, que 

permitam dar a conhecer quais os seus conhecimentos acerca da diabetes tipo 2 

(DM2), em particular sobre os factores que influenciam o desenvolvimento da 

doença; 

• Não se conhece o resultado da informação disponibilizada pelos profissionais de 

saúde, neste âmbito;  

O presente trabalho tem então, como objectivos gerais: 

• Contribuir para um melhor conhecimento, nos profissionais de saúde, acerca dos 

factores que influenciam a mudança de comportamento, nas populações ditas 

saudáveis; 

• Sensibilizar os profissionais de saúde para a importância de um 

planeamento/execução de estratégias ajustadas às suas populações alvo; 

• Contribuir para melhorar a execução de estratégias que visem a prevenção 

primária ao nível dos cuidados de saúde. 
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Capítulo I – Enquadramento teórico  
 
 

1. Diabetes mellitus e pré diabetes 

 
1.1. Definição 

  
A Diabetes Mellitus (DM) é caracterizada por hiperglicémia persistente, que resulta 

de uma deficiente insulino-secreção relativa ou absoluta associada a graus variáveis 

de insulino-resistência, que leva não só à perturbação do metabolismo glicídico 

como também dos lípidos e proteínas [4].  

 

A diabetes tipo 2 é, geralmente, antecedida por um período de hiperglicémia 

assintomática, resistência à insulina e hiperinsulinémia compensadora que podem 

manter-se durante anos. Durante este período os níveis pós-prandiais de glicose 

apresentam-se moderadamente elevados. Esta alteração é reversível e define-se 

como uma alteração da tolerância à glicose (ATG) [12]. 

 

A pré-diabetes é então caracterizada por níveis de açúcar no sangue acima de 

valores considerados normais, não atingindo no entanto concentrações suficientes 

para que, os indivíduos nesta situação, sejam considerados diabéticos. Na pré-

diabetes pode existir uma anomalia da glicémia em jejum, uma tolerância diminuída 

à glicose ou coexistir as duas situações [13]. 
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Cerca de 30% dos indivíduos com ATG progride, no espaço de 10 anos, para a 

diabetes tipo 2 [12]. 

 

1.2. Classificação etiológica  
  

Existem quatro tipos clínicos de diabetes, distintos na sua etiologia [4]: 

• Diabetes tipo 1, devido à destruição das células β, resultando numa insuficiente 

insulino-secreção, pelo que se torna indispensável a administração de insulina 

para a sobrevivência do indivíduo. A diabetes tipo 1 pode ainda sub-dividir-se em 

2 tipos – auto imune e idiopática – dependendo se a destruição das células β 

deriva de mecanismos auto imunes, ou se, pelo contrário, não se reconhece a 

existência de qualquer processo deste género. 

• Diabetes tipo 2, que resulta de uma insulinopénia relativa, com maior ou menor 

grau de resistência à sua acção. É a forma mais frequente de diabetes. 

• Diabetes gestacional, que resulta de uma hiperglicémia verificada pela primeira 

vez durante a gravidez. 

• Outros tipos específicos, que derivam de situações em que a diabetes é causada 

por um processo etiopatogénico reconhecido, como por exemplo em casos de 

doença pancreática.  

 

1.3. Diagnóstico  
 

O diagnóstico de diabetes é feito com base nos seguintes parâmetros e valores para 

plasma venoso na população em geral [14]: 
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• Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); 

• Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); 

• Glicémia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à 

glicose oral (PTGO) com 75g de glicose;  

• Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%.  

 

1.4. Epidemiologia 
 

 

A forma mais frequente de apresentação da DM é a diabetes do tipo 2, 

correspondendo a mesma a cerca de 90 a 95 % das situações de diabetes. 

A incidência e a prevalência da DM2 aumentam com a idade. Na sua etiopatogenia 

intervêm factores genéticos, estilos de vida e alimentares não saudáveis, que 

conduzem ao sedentarismo e à obesidade, pelo que devem os mesmos ser objecto 

de medidas sérias de intervenção na comunidade, tendo em vista uma prevenção 

primária integrada [4].  

 

1.4.1. A diabetes no mundo  

 

De acordo com o gráfico 1 podemos observar as previsões de crescimento dos 

casos de diabetes ao nível mundial, e como evoluiu esse número desde 2000, 

prevendo-se um crescimento na população de 2,8% para 4,4% em 2030 [15]. 
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Fonte: DIABETES CARE, 27 (5): 1050 

Gráfico 1 : Projecção estimada do número de diabéticos no mundo para 2030 

 

1.4.2. A diabetes em Portugal  

 

 

 Portugal tem actualmente 905 035 diabéticos, o que equivale a 11,7% da população 

[3], o que reforça os resultados que previam uma tendência crescente da 

prevalência da diabetes no nosso país, de 8,2% em 2007 para cerca de 9,8% em 

2025 [1]. 

 

De acordo com o gráfico 2, podemos observar que, do total de diabéticos que se 

prevê existir em Portugal, 5,1% desconhece ser já portador da doença, ou seja, 

existirão, de acordo com o mais recente estudo sobre a Prevalência da Diabetes em 

Portugal, cerca de 395 144 diabéticos, a quem ainda não foi diagnosticada a 

doença. 
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         Fonte: PREVADIAB 2009 

Gráfico 2 : Prevalência da diabetes diagnosticada e não diagnosticada em Portugal, em 
2009 

 

Do gráfico 3 também se conclui que, para além de existir uma maior prevalência da 

doença, já com diagnóstico, no género masculino, também estes estão em maior 

número no que diz respeito à prevalência da diabetes, em indivíduos diabéticos que 

desconhecem o diagnóstico.  

 
                           Fonte: PREVADIAB 2009 

Gráfico 3 : Prevalência da diabetes diagnosticada e não diagnosticada em Portugal em 
2009, de acordo com o sexo 
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No gráfico 4 observa-se que, de acordo com as faixas etárias, o género masculino 

está sempre em maior número, atenuando-se essa diferença a partir dos 60 anos. 

Observa-se igualmente que o número de diabéticos aumenta de acordo com a 

idade, não deixando no entanto de se sublinhar o número elevado de diabéticos 

entre os 20 e 59 anos.  

 
                   Fonte: PREVADIAB 2009 

Gráfico 4 : Prevalência da diabetes em Portugal em 2009, de acordo com o sexo e idade 
 

1.5. Clínica da diabetes tipo 2 
 

1.5.1. Etiopatogenia da diabetes tipo 2 

 

A DM2 evolui de forma progressiva, existindo uma forte associação da predisposição 

genética com factores ambientais, tais como o sedentarismo, obesidade e dieta 

hipercalórica. 

55,6

220,1

249,8

21,5

111,3

247,7

0

50

100

150

200

250

300

20-39 40-59 60-79

m
il

h
a

re
s

Grupo etário

homens

mulheres



O que sabe a população sobre factores de risco da diabetes tipo 2 

 

Cláudia Parreira 23 

Surge normalmente no adulto, aumentando a sua incidência com a idade. O 

diagnóstico situa-se, geralmente, a partir dos 45 anos.  

O início da doença caracteriza-se por um hiperinsulinismo compensador da 

insulinorresistência instalada, e por isso sem hiperglicémia significativa. Com a 

persistência dos factores ambientais, instala-se progressivamente uma redução da 

secreção da insulina, podendo evoluir até à carência absoluta da mesma, obrigando 

consequentemente à insulino-terapia.  

O diabético pode manter-se sem sintomas durante anos, pois a hiperglicémia que se 

instala não é suficientemente marcada. A progressão da doença é por isso lenta e, 

muitas vezes, tardiamente diagnosticada, já com a presença das suas complicações 

tardias [4].  

 

1.5.2. Factores de risco 

 

A identificação de factores de risco é essencial para o sucesso dos resultados dos 

programas de prevenção primária da diabetes tipo 2 [12]. 

 

O risco de DM2 aumenta com a idade, sedentarismo e obesidade, em especial a 

obesidade central, sendo mais frequente em indivíduos hipertensos e com 

dislipidémia, pelo que os seus factores de risco podem ser modificáveis ou não 

modificáveis [12].   
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Estudos epidemiológicos têm verificado que a doença tende para um aumento, entre 

os jovens, devido a erros alimentares, ao sedentarismo e ao exceso de peso, 

surgindo de forma epidémica em países em vias de desenvolvimento, sujeitos 

recentemente ao fenómeno da industrialização, onde as populações transitaram de 

um estilo de vida tradicional para o moderno, onde é característico o sedentarismo e 

o acesso fácil a uma dieta hipercalórica [4].  

 

Os níveis de actividade física nas sociedades mais modernas são, de facto 

insuficientes. De acordo com os dados da Worl Health Organization (WHO), cerca 

de dois terços da população de alguns países da Europa, não pratica níveis de 

actividade que permitam obter um efeito terapêutico, em termos de prevenção de 

algumas doenças, entre elas a diabetes [16].  

 

Considera-se que, para obtenção de ganhos em saúde, são necessários 30 minutos 

diários, de actividade física de esforço moderado a intenso [17]. Relativamente a 

Portugal, apenas cerca de 33% da população mantinha níveis de actividade física 

considerados suficientes para se obter um efeito terapêutico [16]. Quanto à 

actividade física praticada nos tempos de laser, Portugal revelou a mais baixa 

prevalência (40.7%) deste tipo de actividade, entre os vários países analisados 

neste âmbito [18]. 

 

O estudo mais recente sobre a prevalência do excesso de peso e obesidade na 

população portuguesa [19] refere que, comparando os resultados obtidos com os 
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dados de 1998, houve uma subida de 49,6% para 53,6%, referindo que as 

estratégias implementadas desde então, para combater o problema, não se têm 

mostrado, aparentemente, eficazes.  

Existem também populações de alto risco, nas quais a prevalência da DM2 pode 

atingir valores entre 20 a 40%. Pensa-se que a causa do elevado número de 

indivíduos com diabetes, nestas comunidades, poderá estar na combinação entre 

uma maior susceptibilidade genética e a modificação dos estilos de vida [4].  

Quanto aos factores de risco da diabetes tipo 2, consideraram-se dois tipos [4]: 

 

• Factores de risco de ordem genética, onde a componente hereditária tem um 

papel marcado no desenvolvimento da doença. Salientam-se os casos em 

gémeos univitelinos e em diversos membros da mesma família, assim como a 

elevada prevalência em grupos étnicos, como é o exemplo bem conhecido dos 

Índios Pima nos EUA, dos Micronésios de Nauru e dos Aborígenes australianos; 

 

• Factores de risco de ordem ambiental, entre eles o consumo excessivo de 

gorduras saturadas e de açúcar, redução da ingestão de fibras e hidratos de 

carbono complexos, a obesidade abdominal, o síndrome plurimetabólico, o 

sedentarismo, factores intra-uterinos e o stress.  

  

Consideram-se, como possuidoras de risco acrescido de desenvolvimento de 

diabetes, as pessoas com [1,12, 18]: 

• Excesso de peso (IMC≥25) e obesidade (IMC≥30); 
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• Obesidade central ou visceral, no homem com valores de Perímetro Abdominal 

(PA) ≥94 cm e na mulher com valores de PA≥80 cm; 

• Idade ≥ 45 anos se europeus e ≥ 35 anos se de outra origem/região do mundo; 

• Vida sedentária; 

• História familiar de diabetes, em primeiro grau; 

• Diabetes gestacional prévia; 

• Baixo ou elevado peso ao nascer;   

• Mulheres com múltiplas gravidezes;  

• História de doença cardiovascular prévia: doença cardíaca isquémica, doença 

cerebrovascular e doença arterial periférica; 

• Hipertensão arterial; 

• Dislipidémia; 

• Intolerância à glicose em jejum e diminuição da tolerância à glicose, prévias; 

• Consumo de fármacos que predisponham à diabetes; 

• Hábitos tabágicos.  

 

Consideram-se como fortes preditivivos de diabetes a obesidade, a adiposidade 

visceral, a resistência e alteração da secreção da insulina, a anomalia prévia da 

tolerância à glicose, a diabetes gestacional e a história familiar de diabetes. A 

inactividade física é considerada como um factor de risco major [12].  
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2. Educação para a Saúde na prevenção e controlo da  doença crónica 

 

Uma estratégia de tratamento baseada em modelos de prática de tratamento em 

situação clínica aguda, não é suficiente para uma gestão eficaz da doença crónica, a 

qual deve ser alvo de uma abordagem especializada, com vista a estimular a 

adopção de comportamentos de adesão ao tratamento por parte do doente. No 

entanto, os profissionais de saúde não dispõem muitas vezes de competências que 

os tornem capazes de actuar eficazmente a este nível [2]. 

 

 

2.1. Conceito de educação para a saúde e educação t erapêutica 
 

 
A análise do conceito educação para a saúde tem originado diversas definições do 

mesmo, mas semelhantes na sua essência. Podemos, por exemplo, defini-la como 

um processo sistemático de ensino e aprendizagem, orientado para a aquisição fácil, 

para a eleição e manutenção de práticas saudáveis, evitando os comportamentos de 

risco ou como toda a combinação de experiências de aprendizagem planeada, 

destinada a facilitar as mudanças voluntárias para uma vida saudável. [20] 

Quem é então o educador de saúde? É um especialista da equipa de saúde que 

conhece as questões sociais e políticas urgentes assim como a natureza e a causa 

do comportamento humano, e diagnostica as questões de saúde numa perspectiva 
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pedagógica, com estratégias de intervenção educativa, através de uma metodologia 

programada e cientificamente avaliada [20].  

No âmbito do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes (PNPCD), a 

Direcção Geral da Saúde (DGS) vem realçar a importância da educação estruturada 

(educação terapêutica) no tratamento do utente (e família) com Diabetes Mellitus, 

definindo Educação Terapêutica como “o processo educativo preparado, 

desencadeado e efectuado por profissionais de saúde, devidamente capacitados, 

com vista a habilitar o doente e a sua família a lidar com uma situação de doença 

crónica, como a diabetes, e com a prevenção das suas complicações.” [17] 

O conceito de educação para a saúde e educação terapêutica facilmente se 

interligam na sua essência, sendo que no primeiro estamos perante sujeitos 

saudáveis e no segundo perante portadores de doença crónica, nos quais a acção 

pretendida é, igualmente, a mudança de comportamento. 

A educação para a saúde deve centrar-se nas capacidades individuais e dos grupos, 

oferecendo conhecimentos que influenciem a mudança de atitudes de forma 

voluntária e não manipulada, como acontece noutro tipo de actividades, como na 

publicidade, e que tão facilmente atingem os indivíduos, em especial os mais 

vulneráveis, como por exemplo as crianças e jovens, que ainda se encontram em 

fase de desenvolvimento de competências para a capacidade de decisão e 

protecção [20]. 

Ao se analisarem os conhecimentos entre diabéticos e grávidas, verifica-se que, de 

uma forma geral, estes indivíduos estão significativamente mais informados em 
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áreas ligadas à sua saúde, [7-10, 21], o que demonstra que a educação estruturada 

e integrada nos programas de saúde, é um dos factores melhor relacionado com o 

nível de conhecimentos das populações. 

 

2.2. O foco da educação para a saúde 
 

 

Os alvos principais da educação para a saúde são as atitudes e os comportamentos 

de saúde, que podem ser definidos como os padrões de comportamento 

observáveis, as acções e hábitos que se relacionam com a manutenção, a cura e 

com a melhoria da saúde. 

Apesar da educação para a saúde concentrar os seus esforços na mudança dos 

comportamentos individuais ou em factores intra pessoais, que se julgam 

determinantes no tipo de atitudes observáveis, mais recentemente essa atenção se 

tem debruçado também sobre as variáveis sociais e ambientais que influenciam 

essas atitudes [20].  

Ao se abordarem questões relacionadas com comportamentos de saúde, somos 

facilmente conduzidos ao conceito de risco, definido como a condição em que se 

encontra o sujeito, perante uma ameaça mais ou menos grave, e que pode gerar 

nele diferentes respostas em função da forma como esse risco é entendido [20].  
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Alguns estudos verificaram que o sentimento de maior vulnerabilidade à doença 

influenciou um nível de conhecimentos mais elevado [9], assim como factores como 

a idade, o peso ou os antecedentes familiares podem influenciar o sentimento de 

vulnerabilidade ao desenvolvimento de doença [22].  

Por outro lado, a capacidade para planear intervenções eficazes nos ganhos em 

saúde das populações, está condicionada pelo tipo de políticas de saúde, com maior 

ou menor atenção nos estilos de vida saudáveis e às mudanças do comportamento 

nas comunidades [20]. 

Conhecendo os factores que desencadeiam os comportamentos do sujeito e 

reconhecendo que tipo de respostas podem os educadores gerar no seu cliente, 

perante uma mensagem de risco, compreenderemos a razão pela qual a informação 

disponibilizada pelos profissionais de saúde, por si só, pode não ser suficiente para 

modificar atitudes e porque nos debatemos dia a dia com pessoas que, ainda que 

confrontadas com comportamentos, que claramente são de risco, persistem com 

rotinas pouco saudáveis e resistem à mudança [20].  

Os estudos ligados aos comportamentos em saúde e aos factores que os 

influenciam são, assim, essenciais para o desenvolvimento de programas de saúde 

adequados.  
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2.3. Intervenção estratégica contextualizada  
 

 
Muitas vezes, a falta de eficácia dos métodos de educação para a saúde resulta 

também do recurso a acções apenas informativas e descontextualizadas.  

A intervenção estratégica contextualizada é o processo que implica planificar a 

acção. Planificar permite a identificação antecipada de oportunidades de 

intervenção, o levantamento do diagnóstico de situação e operacionalizar as 

melhores decisões.  

Contextualizar a acção implica um plano que responda a diversas questões, entre 

elas: que interesse há para que a intervenção se efectue, quem tem influência sobre 

a mudança que se pretende, quais as melhores estratégias, quem deseja mudar e 

quem oferece resistência, que canais de informação podem facilitar a mudança, etc. 

Os ganhos da educação para a saúde parecem, então, resultar mais dos programas 

sustentados em continuidade, orientados para um determinado contexto, e por isso 

em profunda relação com os problemas pessoais e da comunidade [20]. 

 

2.1. Competências dos enfermeiros na promoção da sa úde  
 

Dentro das disciplinas e grupos profissionais que contribuem para a eficácia da 

educação para a saúde, os enfermeiros desenvolvem ao longo da sua formação 

académica e profissional competências na área da educação/pedagogia, no 
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planeamento, execução, avaliação e capacitação dos indivíduos, para as actividades 

de promoção da saúde, prevenção da doença e na mudança de comportamentos 

[20].  

É da competência profissional dos enfermeiros desenvolver parcerias com os 

clientes, identificar situações de saúde e a optimizar trabalho adaptativo das 

populações [23], pelo que deverá ser-lhes atribuído um papel de relevo no âmbito da 

promoção da saúde das pessoas e comunidades [20]. 

 

3. Mudança de comportamento para a saúde: adesão te rapêutica  

 
Durante as últimas década, muitos têm sido os estudos que tentaram analisar o 

processo do qual depende a adesão terapêutica, a longo prazo, no doente com 

doença crónica. No passado, pensou-se que o problema da não adesão terapêutica 

residia apenas no próprio doente. No entanto, investigadores nesta área, foram 

refutando esta ideia para passarem a introduzir outras variáveis associadas ao 

problema em questão.   

 

3.1. Relatório “Adherence to Long-term Therapies - Evidence for Action”, 
da World Health Organization  
 
 

O relatório “Adherence to Long-term Therapies - Evidence for Ac tion”, da WHO 

teve como objectivo ser um documento orientador no que diz respeito à problemática 
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que envolve a adesão terapêutica e a mudança de comportamento das populações, 

e assim, contribuir para melhorar os níveis de adesão terapêutica das mesmas, 

através da influência sobre os decisores políticos em saúde e nas suas políticas 

locais, de forma a melhorar a saúde das populações e a eficiência económica dos 

sistemas de saúde, tentando ser em simultâneo uma referência para os 

investigadores e profissionais desta área [24].  

Foi reconhecido, no relatório, que é o comportamento de cada um que reflecte o 

nível de adesão a qualquer tipo de regime pretendido. Cumprir uma prescrição, um 

esquema de vacinação ou implementar mudança nas atitudes relacionadas com 

gestão da doença crónica, entre outros, foram assinalados como exemplos de 

comportamentos terapêuticos que sofrem diferentes níveis de adesão, por parte da 

população [24]. 

Adoptou-se como definição para “adherence to long-term therapy“ a seguinte: o nível 

de correspondência atingido, entre o comportamento do sujeito – cumprir a 

medicação, cumprir a dieta recomendada, implementar alterações no estilo de vida – 

e as recomendações do profissional de saúde responsável.  

A única forma capaz de reduzir a distância entre a possibilidade de eficácia da 

intervenção clínica e a sua efectividade nos resultados realmente obtidos, é 

implementando políticas de saúde promotoras de estratégias que aumentem os 

níveis de adesão terapêutica nas populações [24].  

Refere ainda que, o tipo de sistemas de saúde instituídos, afectam potencialmente 

os comportamentos de adesão nas populações e que, em países desenvolvidos, os 
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sistemas de saúde não estão adaptados ao ritmo de crescimento que as doenças 

crónicas têm demonstrado nos últimos 50 anos. Conclui, por isso, que todas as 

variáveis que influenciam a mudança de comportamentos devem ser tidas em conta 

na implementação dos sistemas de saúde [24]. 

 

3.2. Teorias da mudança do comportamento 
 

 
Durante o processo de doença, a adesão terapêutica é o factor modificável que mais 

influencia o sucesso do tratamento, pelo que, até o melhor e mais desenvolvido 

tratamento, poderá falhar perante a fraca adesão por parte do doente [24]. 

Compreender os princípios que estão na base do comportamento humano e os 

factores que influenciam a sua mudança, através dos vários modelos / teorias 

estudados, torna-se imprescindível para um entendimento dos processos que 

interferem no nível de adesão ao tratamento.  

Entre as várias teorias que tentam explicar as atitudes em saúde e que permitem 

orientar o conhecimento ao nível dos comportamentos de adesão terapêutica, 

nenhuma será perfeita e totalmente adequada a cada situação particular, e em todas 

elas se encontrarão vantagens e desvantagens na sua aplicação prática [24]. 

Salientam-se as que integram os modelos de Cognição Social, tais como o Modelo 

de Crenças da Saúde ou The Health Belief Model (HBM), o Modelo de 
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Comportamento Planeado ou The Theory of Planned Behaveour (TBP) e a Teoria da 

Motivação para a Protecção ou Protection Motivacion Theory (PMT) [24].  
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Capítulo II – Metodologia 
 

1. Questão de investigação 

 

A realização deste estudo pretendeu contribuír para uma percepção mais objectiva 

do grau de conhecimentos de uma população portuguesa, não diabética, como 

também encontrar nela algumas características ou factores associados à variação 

do grau de conhecimentos acerca dos factores de risco da doença. Desta forma, 

formulou as seguintes questões de investigação: 

• Qual o nível de conhecimentos de uma população portuguesa, não diabética, 

sobre os factores de risco para o desenvolvimento da DM2? 

• Quais as características nesta população que estão associadas ao seu grau 

de conhecimentos acerca dos factores de risco da DM2? 

2. Objectivos do estudo 

 

Tendo em conta as questões a que este estudo desejou dar resposta, pretendeu-se 

atingir os seguintes objectivos específicos:   

• Caracterizar o nível de conhecimentos, sobre factores de risco para o 

desenvolvimento da DM2, da população em estudo; 
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• Caracterizar a população ao nível sócio-demográfico, clínico e 

comportamental; 

• Detectar a influência das características socio demográficas, clínicas e 

comportamentais da população em estudo sobre o seu nível de 

conhecimentos. 

3. Tipo de estudo 

 

O estudo desenvolvido foi do tipo descritivo, analítico e transversal. 

 

4. População em estudo e selecção da amostra 

 

O estudo respeitou a uma população em território nacional, da qual se retirou uma 

amostra parcialmente aleatória e de conveniência, constituída por indivíduos do 

género masculino ou feminino, que se deslocaram a um Centro Comercial no 

concelho de Alenquer, na freguesia do Carregado, distrito de Lisboa, no período 

entre 1 e 10 de Maio de 2011.  

Quanto ao cálculo do tamanho da amostra, para uma população do concelho de 

Alenquer de aproximadamente 39 000 habitantes, e incluindo um valor para a 

população circulante de 20 000 (metade da população alvo), uma vez que outras 

pessoas poderiam ter passado no local do questionário, assumindo uma frequência 
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expectável de apenas 5% (apenas 1 em 20 inquiridos poderia e saberia responder 

ao questionário), com uma pior frequência de 1%, a dimensão da amostra calculada 

como necessária foi de 114 (IC-95%) ou 196 (IC-99%) indivíduos. 

Os critérios de exclusão foram: 

• Serem diabéticos do tipo 1, 2 ou outros tipos específicos de diabetes; 

• Menores de 18 anos; 

• Transplantados;  

• Em corticoterapia continuada. 

5. Definição das variáveis em estudo 

 

O estudo elaborado apresentou variáveis independentes quantitativas e qualitativas 

e dependentes qualitativas, que estão descritas no quadro 3 e 4 (anexo I e II), 

facilitando a sua leitura. 

6. Definição de hipóteses 

 

• O nível de conhecimentos da população acerca dos factores de risco para o 

desenvolvimento da DM2 é baixo, tendo em conta a prevalência da doença. 

• As características sócio-demográficas, clínicas e comportamentais da população 

podem influenciar o seu nível de conhecimentos acerca dos factores de risco 

para o desenvolvimento da DM2.  
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7. Instrumento de colheita de dados 

 

Como instrumento de medida, foi aplicado um questionário (anexo VII) com 

questões fechadas e semi-fechadas, anónimo e voluntário, aplicado a homens e 

mulheres de forma directa, não diabéticos, com idade superior ou igual a 18 anos, 

que teve como finalidade a caracterização da amostra e análise dos dados 

resultantes, de forma a atingir os objectivos do estudo. 

Os questionários foram preenchidos pelos participantes e entregues em mão própria 

pela investigadora. 

O instrumento de colheita de dados foi constituído por três partes: 

 

a) Caracterização sócio demográfica e clínica da amostra; 

b) Caracterização de alguns comportamentos;  

c) Avaliação dos conhecimentos do inquirido sobre os factores de risco da diabetes 

tipo 2, através da classificação de 15 afirmações, em verdadeiras ou falsas, de 

acordo com a sua opinião.  

8. Metodologia da análise dos dados 

 

O nível de conhecimentos da população foi avaliado com base na variável 

dependente “Conhecimento” cujas categorias possíveis, “Bons conhecimentos” ou 

“Poucos conhecimentos”, obtiveram-se através da média de score dos inquiridos, 
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assumindo-se que os inquiridos com score acima da média atingida, obteriam a 

classificação de bons conhecimentos e inquiridos com score abaixo desse valor 

teriam a classificação de poucos conhecimentos.  

O resultado de score total de cada inquirido obteve-se com base na classificação 

correcta de cada factor de risco (verdadeiro ou falso), de acordo com a sua opinião. 

A cada resposta correcta foi atribuído um valor de score de 1. O valor máximo 

possível de score seria 15 e o mínimo 0.  

Relativamente ao nível de conhecimentos da população, foram pré-determinados 

três níveis possíveis:  

• Nível baixo: desde que o score médio da população encontrado seja inferior a 

7,5;   

• Nível médio: desde que o score médio da população se situe entre 7,5 e 

11,25;   

• Nível alto: desde que o score médio da população seja superior a 11,25. 

 

Os dados foram organizados/processados por meios informáticos com recurso ao 

programa EXCEL da MicroSoft, através do qual se construíram as tabelas, gráficos e 

quadros, que facilitarão a sua leitura e interpretação. 

A estatística analítica foi realizada no software Epi-info, versão 3.5.3. Foram 

avaliadas associações entre as variáveis com um nível de significância inferior a 5%.  
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Capítulo III – Resultados  

1. Análise dos dados 

 

1.1.  Estatística descritiva: Caracterização da amo stra 
 

1.1.1.  Características sócio demográficas  

1.1.1.1. Idade e género 

A amostra foi constituída maioritariamente por indivíduos jovens, de onde se obteve 

uma população onde 84% desta tem idade igual ou inferior a 55 anos. No gráfico 5, 

observam-se seis faixas etárias cujas frequências relativas podem ser analisadas, 

observando-se que a idade máxima foi de 76 anos, a mínima foi de 18 anos e a 

média de idades foi de 34 anos. 

 

 
Gráfico 5 : Distribuição da amostra de acordo com a faixa etária 
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Obteve-se uma amostra constituída maioritariamente por indivíduos do género 

feminino (63,4%; n=130). 

1.1.1.2. Nacionalidade e residência 

Relativamente à nacionalidade, não se observou variabilidade nos dados adquiridos, 

verificando-se:  

• 99% (n=203) dos indivíduos com nacionalidade portuguesa;  

• 1% (n=2) com nacionalidades brasileira e angolana. 

Tendo em conta a diversidade na localidade de residência dos inquiridos, todas as 

localidades foram agrupadas por concelhos que, posteriormente, foram classificados 

em dois grupos: 

• Concelhos dentro da Área Metropolitana de Lisboa (AML) com 55,1% (n=113) 

da amostra; 

• Concelhos fora da AML, com 49,9% (n=92) da amostra.  

Os concelhos com maior frequência foram: 

• Vila Franca de Xira com 29,8% (n=61); 

• Alenquer com 19% (n=39); 

• Santarém com 10,7% (n=22). 

Os restantes concelhos variaram na sua frequência, atingindo muitos deles, valores 

mínimos de 0,5% (n=1) e máximo de 6,8% (n=14).  
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1.1.1.3. Médico de família (MF) e sub sistema ou seguro de saúde 

Quanto à distribuição dos inquiridos com ou sem médico de família e sub sistema ou 

seguro de saúde verificámos que: 

• 84,4% (n= 173) da amostra possui MF;  

• 15,6% (n=32) não tem MFou não está inscrito em nenhum CS; 

• 60,5% (n=124) possui seguro ou sub-sistema de saúde. 

 

1.1.1.4. Habilitações literárias e profissão 

As habilitações literárias da amostra, conforme se observa no gráfico 6, variaram de 

acordo com os quatro níveis de escolaridade previstos no estudo. 

 

 
Gráfico 6 : Distribuição da amostra de acordo com as habilitações literárias 
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Quadro 1 : Agrupamento de algumas profissões de acordo com a área profissional 
Profissões ligadas ao ensino Administrativos “Sem profissão” 

Professores 

Educadoras de infância 

Auxiliares de acção 

educativa 

Controlador de qualidade  

Contratação 

Secretária 

Técnica superior  

Escriturária 

Empregada de balcão  

Coordenador de logítica  

Recepcionista 

Assistente operacional  

Administrativo 

Assistente técnica  

Funcionário público 

Reformado  

Estudante  

Desempregado  

Doméstica 

 

Todas as profissões foram, posteriormente, reagrupadas em profissões ligadas à 

área da saúde e não ligadas a esta área. 

 

Na área da saúde incluiram-se as profissões de:  

•  Enfermeiro; 

•  Fisioterapeuta;  

• Psicóloga; 

• Técnica de análises clínicas;  

• Auxiliar em lar de idosos.  

 

Todas as outras, foram incluídas em profissões não ligadas à área da saúde, 

obtendo-se frequências relativas de 6,8% (n=14) para as profissões da área da 
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saúde e de 93,2% (n=191) para as restantes. A distribuição da amostra de acordo 

com a frequência das várias profissões, pode ser observada na tabela 13 (anexo IV). 

 

1.1.2. Características clínicas  

1.1.2.1. Índice de Massa Corporal (IMC) 

Os valores obtidos na variável IMC, conforme se pode observar na tabela 1, 

mostraram que: 

• 46,2% (n=84) da população tem um peso normal; 

• 53,8% (n=98) tem excesso de peso;  

• 11,2% (n=23) da amostra não registou os dados (altura ou peso) que 

permitem calcular o IMC. 

Concluímos que em mais de metade dos indivíduos se verifica excesso de peso e, 

destes, 16,4% (n=30) são obesos. 

Tabela 1 : Distribuição da amostra de acordo com o IMC 
Variável 

n % IMC 
˂ 25 84 46,2 
≥ 25 e ˂ 30 68 37,4 
≥ 30 e ˂ 35 24 13,2 
≥ 35 e ˂ 40 4 2,2 
≥ 40 2 1 
Total 182 100,0 
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1.1.2.2. Gravidez e diabetes gestacional 

O gráfico 7 mostra-nos a distribuição das mulheres que afirmaram não terem estado 

grávidas (15%; n=20/130) e as que estiveram grávidas (85%; n=110/130). O gráfico 

8 mostra a frequência relativa de mulheres que desenvolveram diabetes gestacional 

(6%, n=7/110) e as que não desenvolveram a doença (94%; n=103/110).    

  
Gráfico 7: Distribuição de mulheres que 
estiveram ou não grávidas 
 

Gráfico 8: Distribuição da amostra de 
acordo com os antecedentes de diabetes 
gestacional 

 

 

1.1.2.3. História familiar de diabetes e no agregado familiar 

No gráfico 9, concluímos que: 

• 43% (n=88) da população tem familiares diabéticos (directos e não directos)  

• 57% (n=117) desconhecem ter familiares com diabetes.  
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Gráfico 9 : Distribuição da amostra de acordo com a história familiar de diabetes 

Verificámos ainda que 11,2% (n=23) da amostra referiu ter diabéticos no seu 

agregado familiar e 3,4% (n=7) referiu morte de familiar por complicações da 

diabetes. 

1.1.2.4. Hipertensão Arterial (HTA) e dislipidémia: 

Nestas variáveis observou-se que 17,6% (n=36) da população toma medicação anti 

hipertensiva e 15,6% (n=32) está medicada com hipolipemiantes. 
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recorrer a uma consulta no seu centro de saúde (CS); 

• 26,8% (n=55) da amostra recorre a uma consulta no CS entre 1 a 2 por 

semestre. 
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• 5,4% (n=11) da amostra recorre a uma consulta no CS entre 1 a 2 X/ por 

mês;  

• 1% (n=2) refere recorrer mais do que 2 vezes por mês a uma consulta no CS.  

 
 

Gráfico 10 : Frequência da utilização das consultas no centro de saúde 
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Tabela 2 : Distribuição da amostra de acordo com a frequência com que utiliza a internet 
Variável 

n % Utiliza internet: 
Todos os dias 97 47,30 

Muitas vezes (2 a 3 x / semana) 27 13,20 

Poucas vezes (1 x / semana) 31 15,10 

Raramente (1 x / mês) 22 10,70 

Não me recordo a última vez  28 13,70 

Total 205 100,00 

 

As diversas fontes de informação na área da saúde estão descritas na tabela 3, 

podendo verificar-se que a mais referidas são os médicos e enfermeiros, seguida da 

internet.  

22,4% (n=46) da população referiu não utilizar médicos e enfermeiros como fonte de 

informação acerca da sua saúde. 

Tabela 3 : Distribuição da amostra de acordo com o tipo de fontes de informação sobre 
saúde 

Variável 

n; % 

Quais as suas fontes de 
informação acerca da 
sua saúde?1 
Médico / enfermeiro 159; 77,6 

Internet  77; 37,6 

Televisão  52; 25,4 

Livros  42; 20,5 

Revistas / panfletos 41; 20 

 

  

                                            
1
Podiam ser assinaladas pelo mesmo inquirido as várias fontes disponíveis no questionário   
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1.1.3.3. Actividade física programada 

De acordo com a actividade física registada pela amostra, observam-se valores que 

permitem caracterizar a frequência com que a população recorre à actividade física 

programada, concluindo-se que mais de metade da amostra não realiza qualquer 

actividade física programada e que para a maioria daqueles que a programam com 

regularidade, a frequência é reduzida.  

Na tabela 4 observa-se  que: 

• 59% (n=121) da população raramente executa ou não executa qualquer 

actividade física programada; 

• 36,6% (n=75) da população realiza actividade física programada entre uma a três 

vezes por semana; 

• 4,4% (n=9) da população executa diariamente actividade física programada.  

Tabela 4 : Distribuição da amostra de acordo com a frequência de actividade física 
programada 

Variável 

n % Faz actividade física 
programada? 
Todos os dias 9 4,40 

Muitas vezes (2 a 3x/semana) 30 14,60 

Poucas vezes (1x/semana)  45 22,00 

Raramente (1x/mês) 66 32,20 

Não me recordo a última vez 55 26,80 

Total 205 100,00 
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1.1.3.4. Percepção da vulnerabilidade à diabetes e nível de 

preocupação 

A tabela 5 demonstra a percepção dos inquiridos quanto à possibilidade que eles 

próprios sentem de virem a desenvolver diabetes no futuro, podendo observar-se 

que:  

• 63,4% (n=130) refere sentir uma possibilidade baixa ou muito baixa de 

desenvolver diabetes; 

• 21,5% (n=44) julga ter uma probabilidade alta ou muito alta de desenvover a 

doença;  

• 15,1% (n=31) dos inquiridos revela não sentir qualquer possibilidade de vir a 

desenvolver diabetes.  

Tabela 5:  Distribuição da amostra de acordo com a sua percepção quanto à possibilidade 
de desenvolver DM2 

Variável 

n % 
A possibilidade de vir a 
desenvolver diabetes julga ser: 
Muito alta  1 0,5 

Alta 43 21,0 

Baixa 84 41,0 

Muito baixa  46 22,4 

Nenhuma 31 15,1 

Total  205 100,0 
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A variável observada na tabela 6 visa constatar qual o nível de preocupação da 

população quanto à sua possibilidade de desenvolver diabetes. De acordo com os 

valores apresentados verificamos que:  

• 51,7% (n=106) da amostra referiu pouca ou nenhuma preocupação;   

• 44,4% (n=91) da amostra referiu preocupação média;  

• 3,9% (n=8) da amostra referiu forte preocupação.  

Tabela 6 : Distribuição da amostra de acordo com o nível de preocupação com o risco de 
desenvolver diabetes 

Variável 

n % Quanto à possibilidade de vir a 
desenvolver diabetes sente-se: 
Fortemente preocupado 8 3,9 
Preocupado  91 44,4 
Pouco preocupado  62 30,2 
Nada preocupado  11 5,4 
Nunca pensou nisso 33 16,1 
Total  205 100,0 

 
 

1.1.3.5. Participação em sessões de educação para a saúde 

O nível de participação dos inquiridos em sessões de educação sobre temas ligados 

à melhoria da sua saúde foi de 8,8% (n=18) da amostra.  

 

 

1.1.4. Caracterização dos conhecimentos da populaçã o 

1.1.4.1. Opinião dos inquiridos sobre os factores de risco 

 
Na tabela 7, observam-se as percentagens de respostas de acordo com as 

situações que, na opinião dos inquiridos correspondem, aos factores de risco da 

DM2, e que foram classificadas como verdadeiras:  
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Tabela 7 : Factores de risco classificados como verdadeiros 

Factores de risco n2 % 

Excesso de peso 186; 91 

Alimentação rica em açúcares 185; 90 

Obesidade 184; 89 
Antecedentes familiares de diabetes  173, 84 

Vida sedentária 170; 82 
Dislipidémia  128; 62 
Hábitos tabágicos 126; 61 
Diabetes gestacional 125; 60 
Alimentação rica em gordura animal 120; 58 
Alimentação pobre em fibras e vegetais 120; 58 
Stress emocional 120; 58 
Obesidade abdominal 113; 55 
Idade  111; 54 
HTA 99; 48 
Baixo ou elevado peso ao nascer 77; 38 

 

1.1.4.2. Score atingido 

O gráfico 11 mostra-nos as frequências relativas dos diferentes scores atingidos 

pelos inquiridos, tendo-se atingido uma média de score de 9,94. 

 

Gráfico 11 : Distribuição do score atingido pelos inquiridos 
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Podemos observar também, no mesmo gráfico 11:  

• Um score mínimo de 1 em 0,5% (n=1) da amostra;  

• Um score máximo de 15 em 7,8% (n=16) dos inquiridos; 

• Um score mais frequente de 9 (14,6%; n=30). 

 

1.2. Estatística analítica 
 

1.2.1.  Nível de conhecimentos da população  

 

Na variável “Conhecimento” obtiveram a classificação de bons conhecimentos (score 

acima do valor médio da população) 51,7% (n=106) da amostra. Os inquiridos com a 

classificação de poucos conhecimentos (score abaixo do valor médio), 

corresponderam a 48,3% (n=99) da população.  

Tendo em conta os níveis de conhecimentos previamente definidos (baixo: score ˂ 

7,5; médio: score ≥ 7,5 e ˂ 11,25; alto: score ≥ 11,25) e a média de score observada 

na amostra (9,94), o nível de conhecimentos da população estudada foi médio. 

 

1.2.2. Resultado da associação entre variáveis inde pendentes e o 

nível de conhecimentos  

  

Os dados observados na tabela 8, mostram o resultado da associação entre as 

diversas variáveis testadas e a variável dependente “conhecimento”.  
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Verifica-se uma significância estatística na associação entre variável dependente e 

as variáveis independentes “Inscrito no CS”, “Nível de escolaridade”, “IMC”, 

“Frequentou sessões que abordaram questões sobre saúde”, e uma tendência 

significante na associação com as variáveis “Idade”, “Já esteve grávida”, 

“Desenvolveu diabetes gestacional” e “Faz actividade física programada”. 

Tabela 8 : Análise da associação entre variáveis 
Variáveis                                            Conhecimento 

 
 

  
OR CI (95%)    p 

Idade 
 

≥ 45 anos 
˂ 45 anos 

1,60 [0,90 – 2,83] 0,05 

Sexo Feminino 
Masculino 
 

0,79 [0,44 – 1,39] ns (0,21) 

Residência Fora da AML  
AML 
 

0,82 [0,47 – 1,43] ns (0,24) 

Inscrito no CS Com MF 
Sem MF 

1,98 [0,91 - 4,30] 0,04 

Frequência das consultas no 
Centro de Saúde 

≥ 1/semestre 
˂ 1/semestre 
 

1,17 [0,65 – 2,10] ns (0,29) 

Tem seguro ou sub sistema de 
saúde  

Sim 
Não 

0,91 [0,52 – 1,59] ns (0,37) 

Nível de formação S/ formação 
superior  
C/ formação 
superior 
 

0,49 [0,27 – 0,88] 0,008 

Profissão Fora da área da 
saúde  
Área da saúde 
 

0,49 [0,16 – 1,53] ns (0,11) 

IMC Obeso 
Não obeso 

2,1 [0,95 – 4,92] 0,03 

Já esteve grávida? 
  

Sim 
Não 

1,49 [0,86 – 2,60] 0,07 

Desenvolveu diabetes na 
gravidez? 
  

Sim 
Não 

5,03 [0,58 – 43,3] 0,06 

Faz medicação para o colesterol? 
 

Sim  
Não 

1,06 [0,50 - 2,27] ns(0,43) 
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Faz medicação para a HTA? 
  

Sim 
Não 

1,38 [0,66 – 2,86] ns (0,19) 

Familiares directos c/ diabetes? 
  

Não  
Sim 
 

0,73 [0,37 – 1,41] ns (0,17) 

Alguém no agregado familiar tem 
diabetes? 
 

Sim 
Não 

1,02 [0,42 – 2,43] ns (0,48) 

Morte de familiar por 
complicações de diabetes 
  

Sim 
Não 

0,80 [0,38 – 1,67] ns (0,27) 

Faz actividade física programada ≥1 x/dia 
˂ 1 x/dia 

3,42 [0,69 – 16,9] (0,06) 

Utiliza internet ≤ 1 x/sem 
>1 x/sem 

0,71 [0,40 – 1,25] 0,12 

A possibilidade de desenvolver 
diabetes julga ser 

Alta/muito alta 
Baixa/muito 
baixa/nenhuma 

0,76 [0,39 – 1,50] ns (0,76) 

Na possibilidade de desenvolver 
diabetes sente-se 

Preoc/muito 
preocupado 
Pouco/nada  
preocupado/ 
nunca pensou 
nisso 
 

1,06 [0,61 – 1,84] ns (0,41) 

Quais as fontes de informação 
acerca da sua saúde? 

Revistas/panfletos/ 
livros /net/tv 
Médico/enfermeiro 

0,86 [0,44 – 1,66] ns (0,32) 

Já frequentou sessões sobre 
saúde? 
  

Sim 
Não 

2,62 [0,90 – 7,66] 0,03 
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2. Discussão de resultados 

 

2.1. Características da população 
 

Observámos que parte da população estudada possui factores de risco que a 

tornam mais vulnerável ao desenvolvimento da doença: 

• 6% das mulheres desenvolveu diabetes gestacional; 

• 22% tem história familiar de diabetes em familiares de 1º grau; 

• 53,8% tem excesso de peso; 

• 16,4% tem obesidade; 

• 17,6% da população estudada está medicada com anti-hipertensivos; 

• 15,6% está medicada com hipolipemiantes;   

• 38% tem idade superior a 45 anos. 

Apesar da maioria dos nossos inquiridos ter reconhecido factores de risco 

importantes como o sedentarismo, o excesso de peso e a obesidade, mais de 

metade da população (53,8%; n=98/182) tem excesso de peso ou obesidade, valor 

idêntico ao resultado do mais recente estudo da prevalência do excesso de peso e 

obesidade na população portuguesa [19], que indica uma percentagem de 53,6% 

para estes casos. Em 16,4% (n=30) da amostra atingiu-se a obesidade, valor um 

pouco acima do resultado no estudo anterior, que mostrou uma prevalência de 

obesidade de 14,2%.  
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Podemos ainda comparar a prevalência nacional da diabetes gestacional, em 2009, 

de 3,9% do total de parturientes que utilizaram o Sistema Nacional de Saúde [25] 

com a percentagem do nosso estudo de 6%, que foi superior. Relativamente ao 

número de óbitos por complicações da diabetes, o nosso estudo revelou uma 

percentagem de 3,4%, sendo a prevalência nacional em 2009 de 4,4% [25]. 

Verificou-se também um número muito significativo (81%; n=166) de indivíduos que 

não realiza ou realiza raramente actividade física programada, concluindo por isso 

que muitos dos nossos inquiridos que entendem diversas situações como sendo de 

risco, manifestam esses mesmos comportamentos de risco. Mesmo para a maioria 

daqueles que a programam com regularidade, a frequência dessa actividade é 

reduzida.  

Observámos que apenas 4,4% (n=9) da amostra realiza actividade física 

programada diariamente, sendo esta a frequência de exercício que permite obter 

efeito terapêutico [16, 25]. No entanto, os nossos dados, apenas nos permitem 

analisar a frequência da actividade física programada e não a sua intensidade ou 

outros tipos de actividade (actividade física no emprego ou em períodos de laser). 

 

2.2. Nível de conhecimentos da população 
 

Foram analisados alguns estudos na área da diabetes, cujos objectivos, foram 

também avaliar o nível de conhecimentos na população sobre a diabetes, no que 

respeita não apenas aos factores de risco mas também à sintomatologia e 
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complicações da doença [10, 26], onde os conhecimentos nas populações 

estudadas variaram desde níveis elevados, médios a baixos. Um outro estudo [6] 

que pretendeu avaliar o conhecimento de uma população sobre as associações 

entre quatro factores comportamentais (sedentarismo, tabagismo, consumo 

excessivo de álcool e alimentação inadequada) e oito morbilidades, entre elas a 

diabetes, concluiu que apenas metade dos inquiridos associaram o sedentarismo à 

diabetes mellitus.   

Outros estudos [8, 27-29] revelaram resultados com níveis mais baixos, 

especialmente em relação aos factores de risco, onde por exemplo, apenas 11,9% 

dos inquiridos soube indicar o sedentarismo e a obesidade como factores de risco 

da diabetes e 31,2% da população estudada relacionou a história familiar de 

diabetes como factor de risco para o seu desenvolvimento, assim como revelaram 

que apenas 43% dos inquiridos demonstrou alguns conhecimentos e 14 % conhecia 

os factores de risco ligados à doença.  

Dois estudos [9, 11] concluiram que a sua população estava bem informada, e que 

este resultado estaria relacionado com o facto de se ter conduzido a investigação 

numa região onde se trabalhou intensamente na área da educação e promoção para 

a saúde [9]. 

Apesar da população estudada ter demonstrado um nível médio de conhecimentos, 

no que respeita aos factores de risco para o desenvolvimento da diabetes tipo 2, 

verificámos que 6,9% (n=14) dos inquiridos obtiveram um score ≤ 5 (tabela 14, 
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anexo V), o indica um grau de conhecimentos bastante baixo numa faixa de 

população, ainda que reduzida. 

Foi pedido no questionário que se assinalasse cada factor de risco sugerido, como 

verdadeiro ou falso, originando uma resposta correcta ou errada. Pode observar-se 

no gráfico 12 (anexo VI), a frequência relativa de respostas correctas, para cada 

factor de risco. Percebemos através do quadro 2, onde se observam factores de 

risco da diabetes, que alguns foram classificados como verdadeiros por um maior 

número de inquiridos e que, pelo contrário, outros foram reconhecidos como factores 

de risco, por um número mais reduzido de indivíduos.  

Quadro 2 : Factores de risco da diabetes tipo 2 assinalados pela população como 
verdadeiros 

Factores de risco mais assinalados3 
 

Factores de risco menos assinalados4 

Antecedentes familiares de diabetes   

Alimentação rica em açúcares 

Excesso de peso 

Obesidade 

Sedentarismo 

 

Diabetes gestacional  

Alimentação rica em gordura animal  

Alimentação pobre em fibras e vegetais  

Obesidade abdominal  

Idade  

Dislipidémia   

Hábitos tabágicos 

Stress emocional  

Baixo ou elevado peso ao nascer  

Hipertensão arterial 

 
  

                                            
3 Assinalados por 83% a 91% da população   
4
Assinalados por 38% a 62% da população 
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2.3. Influência das características e comportamento s da população no 
nível de conhecimentos 

 

A tabela 9 resume alguns dados, mostrando o nível de conhecimentos obtido pelos 

inquiridos, de acordo com o score atingido, tendo em conta as variáveis que 

influenciaram o seu resultado (p˂0,05), e os casos em que o resultado da 

associação mostrou uma tendência significante.  

Tabela 9:  Nível de score de acordo com as características da amostra5 

2.3.1. Género 

                                            
5
 Variáveis associadas ao nível de conhecimentos com p˂0,05 ou que mostraram uma associação com tendência significante    

Variável 

 Bons 
conhecimentos 

Score > 9 
(n) % 

Poucos 
conhecimentos 

Score ≤ 9 
(n) % 

p 

Inscrito no Centro de 
saúde:  

Com médico de 
família 

(94/173); 54,3 (79/173); 45,7 0,04 

 Sem médico de 
família 

(12/32); 37,5 (20/32), 62,5  

Escolaridade:  Com formação 
superior 

(30/74); 40,5 (44/74); 59,5 0,008 

           Sem formação 
superior 

(76/131); 58 (55/131); 42  

IMC:                 Obesidade (20/30); 66,7 (10/30); 33,3 0,03 

                        Sem obesidade (73/152); 48 (79/152); 52  

Frequentou sessões  
que abordaram 
questões de  
saúde:      
                          

 
Sim 

 
(13/18); 72,2 

 
(5/18); 27,8 

 
0,03 

Não (93/187); 49,7 (94/187); 50,3  

Idade:  ≥ 45 anos 
˂ 45 anos 

(46/78); 59 
(60/127); 47,2 

(32/78); 41  
(67/127); 52,8 

0,05 

 

Desenvoveu diabetes 
gestacional:  

Sim 
Não  

(6/7); 85,7 
(56/103); 54,4 

(1/7); 14,3  
(47/103); 45,6  

0,06 

            

Faz actividade física 
programada:                 

≥1 x/dia 
˂1 x/dia 

(7/9); 77,8 
(99/196); 50,5 

(2/9); 22,2  
(97/196); 49,5 

0,06 
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Na literatura pesquisada encontraram-se estudos com resultados contrários, 

relativamente à influência do género sobre o nível conhecimentos nas populações 

estudadas, em que alguns revelam ter encontrado melhores conhecimentos no 

grupo dos homens [8, 9, 26], outros no grupo das mulheres [7] e ainda outros, à 

semelhança do presente estudo (p=0,21), em que esta associação não foi 

significante [6, 10, 28]. 

 

2.3.2. Idade 

 

Relativamente à idade, vários estudos [7, 9, 10, 26] revelam uma associação entre a 

idade e o nível de conhecimentos, mostrando que indivíduos com mais idade 

demonstravam maior grau de conhecimentos sobre a diabetes. Apesar de, no nosso 

estudo, não se ter verificado uma associação entre as variáveis idade e o 

conhecimento, obtivemos um resultado que revela uma tendência significante 

(tabela 8). Perante um número maior de indivíduos na amostra é provável que fosse 

observada uma associação significante.  
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2.3.3. Residência 

 

  

Encontrámos estudos onde se verificaram níveis baixos de conhecimentos entre 

populações rurais [30]. No nosso estudo não foi possível distinguir características 

rurais ou urbanas apenas através dos locais de residência mencionados. No 

entanto, tendo em conta o regime jurídico das áreas metropolitanas de Lisboa e do 

Porto, que atribui às mesmas, entre outras responsabilidades, a de assegurar a 

articulação entre os vários municípios, nomeadamente no que diz respeito à rede de 

equipamentos de saúde [31], tentámos verificar possíveis diferenças no nível de 

conhecimentos, entre os residentes na AML e fora desta. A associação entre as 

variáveis “Residência” e “Conhecimento” não se mostrou estatisticamente 

significante (p=0,24). 

 

2.3.4. Profissão 

 

Relativamente à profissão, analisaram-se estudos [6, 8, 26] onde o tipo de profissão 

influenciou o nível de conhecimentos, com especial efeito ao nível das profissões na 

área da saúde [26]. Por outro lado, à semelhança do presente estudo, em que esta 

associação foi não significante (p=0,11), outro estudo [9] não encontrou esta 

associação. 
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2.3.5. Nível de escolaridade 

 

À semelhança do nosso estudo, em que a associação entre o nível de escolaridade 

com o conhecimento foi significante (p=0,008), também vários estudos [6-8,10, 26] 

verificaram essa associação. No entanto, ao contrário do que estávamos à espera e 

do que se analisou nestes estudos, os inquiridos sem formação superior revelaram 

melhores conhecimentos do que os que afirmaram terem formação de nível superior, 

tal como se observa na tabela 9. 

 

2.3.6. Frequentar sessões de educação para a saúde 

 

Na população estudada, frequentar sessões de educação para a saúde esteve 

associado a um maior grau de conhecimentos acerca dos factores de risco da 

diabetes tipo 2 (tabela 9).  

Alguns estudos [7-10, 21], ao compararem os conhecimentos entre diabéticos e não 

diabéticos, demonstraram que os diabéticos estão significativamente mais 

informados acerca da doença do que a restante população, afirmando que a 

educação na saúde foi o factor melhor relacionado com o nível de conhecimentos da 

população. 
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2.3.7. Obesidade, HTA, dislipidémia, ter MF e frequ ência de 

consultas 

 

No presente estudo, a obesidade esteve associada a um maior grau de 

conhecimentos, tal como se vê na tabela 9. Este resultado foi semelhante a um 

estudo [6] onde se observou, entre outros, que o factor IMC elevado influenciou 

positivamente os conhecimentos destes indivíduos, na área da hipertensão e 

diabetes, afirmando que esta situação pode ser explicada pelo facto da prevalência 

destas doenças crónicas ser maior nestes indivíduos e, por isso, o acesso à 

informação sobre o seu tratamento poder ser, também maior.  

Quisémos verificar por isso, se existiam diferenças entre estes e a restante 

população na frequência com que estes indivíduos utilizam as consultas no centro 

de saúde, e concluímos que os inquiridos com obesidade obtiveram uma maior 

frequência de consultas no centro de saúde, relativamente à restante população 

(tabela 10). 

Tendo em conta que os obesos revelaram uma utilização superior das consultas do 

seu centro de saúde, bem como melhores conhecimentos, e que o resultado de 

alguns estudos [28, 32], onde o contacto regular ou mais frequente com os serviços 

de saúde revelou influenciar positivamente o nível de conhecimentos, analisámos a 

associação entre a frequência das consultas da população e o seu grau de 

conhecimentos.  
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Não se encontrou significância estatística nesta associação (tabela 8) pelo que uma 

maior frequência das consultas por parte dos inquiridos não mostrou influenciar o 

seu nível de conhecimentos.  

Tentámos ainda identificar possíveis diferenças na frequência de utilização das 

consultas médicas do centro de saúde, nalguns casos particulares (tabela 10). Os 

resultados sugerem que o acesso à informação, nestes indivíduos, pode estar 

facilitado, relativamente à restante amostra.  

No entanto, no nosso estudo, apenas revelaram melhores conhecimentos os 

inquiridos com médico de família e com obesidade, como se pode observar na 

tabela 8.  

Os dados mostraram também uma associação significante (p˂0,001; OR=3,99; 

CI=[2,05-7,74]) entre as variáveis “Qual o nível de escolaridade” e “Tem algum sub 

sistema ou seguro de saúde” observando-se que 79,7% (n=59/74) dos inquiridos 

com formação superior referiram possuír sub sistema ou seguro de saúde, em 

comparação com o número de inquiridos sem formação superior e com subsistema 

de saúde (49,6%; n=65/131).  
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Tabela 10 : Variáveis associadas à frequência das consultas no centro de saúde 

Variável 
 

 Frequência 
das consultas 

no CSƗ: 
≥1/semestre 

n; % 

Frequência  
das consultas  

no CS: 
˂1/semestre 

 n; % 

p OR CI 

Sexo  Feminino 
Masculino  
 

53/130; 40,8 
15/75; 20 

 

77/130; 59,2 
60/75; 80 

 

0,001 
 
0,36 

 

0,18-0,7 

Faz medicação 
para a HTA‡ 

Sim 
Não 

19/36; 52,8 
49/169; 29  

17/36; 47,2 
120/169; 71   

0,004 2,73  1,31-5,7 

       

Faz medicação 
para o colesterol 
ou triglicéridos 
 

Sim 
Não 

16/32; 50 
52/173; 30,1    

16/32; 50 
121/173; 69,9  

0,01 2,32 1,08-5,0 

IMC*:                 Obesidade 15/30; 50  15/30; 50  0,01 2,45 1,1-5,44 

                        Sem 
obesidade 
 

44/152; 28,9  108/152; 71,1     

Nível de 
escolaridade:  

Com formação 
superior 

14/74; 18,9  60/74; 81,1  ˂0,001  0,16-0,65 

           Sem formação 
superior 

54/131; 41,2  77/131; 58,8   0,33  

Idade  ≥ 45 anos 
˂ 45 anos 

32/78; 41 
36/127; 28,3 

46/78; 59 
91/127; 71,7 

  0,03 1,75  0,97-3,18 

       

Inscrito no Centro 
de Saúde 

Com médico 
de família 
Sem médico 
de família 
 

63/173; 36,4 
 

5/32; 15,6 

110/173; 63,6 
 

27/32; 84,4 

 0,009 3,09 1,13-8,43 

 

  

                                            
Ɨ
centro de saúde 

‡hipertensão arterial  
*
índice da massa corporal 
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2.3.8. Antecedentes familiares de diabetes, diabete s no agregado 

familiar, morte de familiar por complicações de dia betes, história 

de gravidez e de diabetes gestacional 

 

Em dois estudos, encontrou-se uma associação entre as variáveis “Ter familiares 

diabéticos” [10, 28, 33] e “Diabetes gestacional” [7] com o grau de conhecimento 

sobre a diabetes, verificando-se que estes inquiridos estavam melhor informados 

acerca da doença. Através da tabela 8 pode verificar-se uma tendência significante 

na associação entre a variável dependente “Conhecimento” e as variáveis “Já 

esteve/está grávida” (p=0,07) e “Desenvolveu diabetes gestacional” (p=0,06).  

A variável dependente não esteve associada com as variáveis “Tem familiares com 

diabetes” (p=0,17), “No agregado familiar tem alguém com diabetes” (p=0,48) e 

“Morte de familiar por complicações de diabetes” (p=0,27).  

É de referir um estudo [34], que verificou não haver diferenças no tipo de 

orientações dadas pelos profissionais de saúde, entre indivíduos com e sem história 

familiar de diabetes, no que diz respeito aos cuidados com alimentação e exercício 

físico, nem mesmo àqueles que já apresentavam dislipidémia e hipertensão, o que 

pode contribuir para que o seu nível de conhecimentos não seja melhor, quando 

comparado com indivíduos sem história familiar de diabetes ou outros factores de 

risco importantes.  
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2.3.9. Sentimento de vulnerabilidade à doença e nív el de 

preocupação 

 

Analisou-se um estudo [9] onde se observou que indivíduos com um sentimento de 

maior susceptibilidade de desenvolver diabetes demonstravam um nível de 

conhecimentos mais elevado. Tentámos verificar se existiriam diferenças no grau de 

susceptibilidade sentida entre os indivíduos da nossa amostra, pois um estudo [21] 

constatou que indivíduos com história familiar de diabetes, com obesidade e com 

menos idade, demonstravam sentir maiores possibilidades de desenvolver a doença, 

comparativamente aos restantes, ao contrário dos que referiam história de 

hipertensão arterial ou dislipidémia.  

No nosso estudo, indivíduos com história familiar de diabetes demonstraram sentir 

maior risco (47,8%, n=22/46) de virem a desenvolver diabetes quando comparados 

com a restante população, em que apenas 13,2% (n=21/159) referiu sentir um risco 

semelhante (p˂0,001; OR=6,02; CI=[2,87-12,60]).  

Relativamente aos inquiridos que registaram a morte de familiares por complicações 

da diabetes, também se verificou em 38,2% (n=13/34) destes, um sentimento de 

maior vulnerabilidade à doença em comparação com a restante população em que 

apenas 17,5% (n=30/171) referiu um sentimento idêntico (p˂0,001; OR=2,90; 

CI=[1,31-6,44]). 

Em mulheres que desenvolveram diabetes gestacional (p=0,03; OR=4,63; CI=[0,96-

22,2]) 57,1% (n=4/7) destas sentiram maior possibilidade de desenvolver a doença 
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relativamente às restantes, em que apenas 22,3% (n=23/103) sentiram a mesma 

vulnerabilidade. 

É de citar um estudo que verificou que, entre mulheres que tinham desenvolvido 

diabetes gestacional, apenas 26% referiram sentir um risco elevado ou muito 

elevado de desenvolver a doença mais tarde [35].  

A idade mostrou uma tendência para a significância (p=0,06; OR=0,56; CI=[0,26-

1,17]) pois 24,4% dos indivíduos com menos do que 45 anos (n=31/127) sentiram 

maior vulnerabilidade, quando comparados com indivíduos com idade superior, em 

que apenas 15,4% sentiram o mesmo grau de vulnerabilidade (n=12/78). 

Factores como ter familiares diabéticos no agregado familiar (p=0,12), o IMC 

(p=0,13), fazer medicação para a HTA (p=0,41) e dislipidémia (p=0,43) não 

influenciaram o grau de susceptibilidade sentida.  

O facto de Indivíduos referirem história familiar de diabetes, morte de familiares por 

complicações da doença e ter diabéticos no seu agregado familiar não esteve 

associado a melhores conhecimentos em comparação com a restante população 

(tabela 8).  

Verificou-se que, tanto a susceptibilidade à doença, sentida pela população da 

amostra (p=0,76), como o nível de preocupação com a possibilidade de desenvolver 

a doença (p=0,41), não influenciaram o seu grau de conhecimentos.  
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2.3.10. Frequência da actividade física programada 

 

Analisámos um estudo [32] que mostrou que a população reconheceu mais 

facilmente o papel da actividade física como parte do tratamento do que como uma 

acção preventiva da diabetes. Num outro trabalho [36] foi de salientar que, entre os 

cinco problemas mais citados como modificáveis pelo exercício físico, na população 

estudada, quatro foram da esfera emocional, tais como stress, depressão, 

ansiedade e insónia, ao contrário de problemas como colesterol elevado, diabetes, 

hipertensão e osteoporose, que foram menos citados.  

No nosso estudo, a variável “Faz actividade física programada” mostrou uma 

tendência para a associação com o nível de conhecimentos (p=0,06), onde 77,8% 

(n=7/9) dos indivíduos que afirmaram realizar actividade física programada 

diariamente obtiveram um score nos conhecimentos acima da média enquanto nos 

inquiridos, cuja frequência desta actividade foi menor, apenas 50,5% (n=99/196) 

demonstrou o mesmo score (tabela 8 e 9).  

 

2.3.11. Frequência da utilização da internet e font es de informação 

sobre saúde: 

 

Consultámos um estudo [37] onde 53,5% dos inquiridos indicaram utilizar a internet 

como a 2ª fonte de eleição para obter informação sobre a sua saúde, concluindo que 

há uma tendência, por parte destes utilizadores, para confiar na qualidade dessa 

informação, não discutindo muitas vezes esta informação com o seu médico. Um 
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outro estudo [38] revelou que, apesar de aproximadamente 40% da população 

utilizar a internet para obter informação relacionada com a saúde, a sua utilização 

para este fim é pouco frequente.  

No nosso estudo, as fontes de informação sobre a saúde mais referidas foram os 

médicos e enfermeiros (n=159; 77,6%), seguida da internet (n=77; 37,6%).  

Em 60,5% da nossa amostra (n=124) é utilizada a internet mais do que uma vez por 

semana. Esta frequência não influenciou o grau de conhecimentos (tabela 8).  

Um estudo [7] mostrou que a procura de informação sobre a saúde em livros e 

revistas está associada a um maior grau de conhecimentos. No nosso estudo, não 

se verificaram diferenças estatisticamente significativas (p=0,32) no grau de 

conhecimentos entre os indivíduos que referiram utilizar os médicos e enfermeiros 

como fonte de informação sobre a sua saúde e aqueles que referiram apenas meios 

de comunicação, tais como a televisão, revistas/panfletos ou internet para este fim 

(tabela 8). 
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3. Limitações do estudo 

 

Os resultados deste estudo estarão, de alguma forma, condicionados por algumas 

limitações do mesmo, tais como: 

• O questionário foi preenchido pelo próprio inquirido, na tentativa de se conseguir 

uma amostra mais significativa, num espaço de tempo mais curto; 

• Alguns factores de risco não foram colocados no questionário (Intolerância à 

glicose em jejum e diminuição da tolerância à glicose, prévias; História de doença 

cardiovascular prévia: doença cardíaca isquémica, doença cerebrovascular e 

doença arterial periférica) pelo facto de terem suscitado dificuldades na 

interpretação dos mesmos, por parte dos inquiridos; 

• Na questão que avalia os conhecimentos, sendo as respostas facultativas, o 

inquirido pode responder aleatoriamente e não de acordo com o que sabe; 

• O número de estudos idênticos, aplicados a populações saudáveis em países 

desenvolvidos, foi escasso;  

• O número da amostra pode ter limitado o resultado da associação entre algumas 

das variáveis testadas. 
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Capítulo IV - Conclusão  
 

O nível de conhecimentos da população estudada, acerca dos factores de risco da 

DM2, foi médio, verificando-se no entanto que uma parte dos inquiridos, ainda que 

em número reduzido, demonstrou conhecimentos muito escassos. 

A maioria da população reconheceu factores de risco modificáveis tais como o 

excesso de peso, a obesidade, o sedentarismo, o consumo elevado de alimentos 

ricos em açúcar e a história familiar de diabetes.  

A diabetes gestacional, a alimentação rica em gordura animal ou pobre em fibra e 

vegetais, a obesidade abdominal, a dislipidémia, a hipertensão arterial, os hábitos 

tabágicos e o stress não foram identificados, por um número importante de 

inquiridos, como situações que potenciam o desenvolvimento da diabetes tipo 2, 

algumas delas fortemente preditivas da doença. 

 Ao não ser reconhecido que, determinados comportamentos ou factores clínicos, 

contribuem para o desenvolvimento da doença, concluímos que existem falhas 

importantes, ao nível do conhecimento, que dificultam a mudança de atitude, no que 

respeita aos estilos de vida saudáveis. 

Por outro lado, concluímos que a população mantém alguns dos comportamentos 

que ela própria reconheceu como sendo de risco pois, apesar de ter identificado o 

excesso de peso e o sedentarismo como factores que potenciam a diabetes, a 

actividade física programada é pouco frequente e a maioria da população revelou 

excesso de peso.  



O que sabe a população sobre factores de risco da diabetes tipo 2 

 

Cláudia Parreira 75 

Tal como afirmam as teorias do comportamento, a informação por si só pode não ser 

suficiente para modificar atitudes. É necessário, por exemplo, que o indivíduo se 

sinta vulnerável. 

A maioria da população estudada, incluindo indivíduos com excesso de peso ou 

obesidade e que comportam um factor de risco major, revelou um sentimento de 

pouca ou nenhuma vulnerabilidade à doença, o que pode contribuir para que as 

mudanças necessárias no comportamento não ocorram. Detectou-se no entanto 

alguns grupos, entre os quais, indivíduos com familiares diabéticos ou que 

registaram a morte de familiares por complicações da doença e mulheres que 

desenvolveram diabetes gestacional, com maior sentimento de vulnerabilidade à 

doença.  

Seria interessante um estudo que analisasse na população, o sentimento de risco 

quanto à possibilidade de desenvolver diabetes, pois este é um factor também 

determinante para a mudança e adesão terapêutica. 

De acordo com os resultados já relatados, coloca-se a questão de que forma o 

problema da diabetes, tem sido trabalhado com a população, tendo em conta que a 

sua prevalência continua a aumentar.  

É reconhecido internacionalmente que só é possível travar a evolução da doença 

crónica através de uma abordagem assente numa perspectiva preventiva, que 

integre, como parte dos esforços de prevenção e promoção da saúde, a Educação 

para a Saúde. 



O que sabe a população sobre factores de risco da diabetes tipo 2 

 

Cláudia Parreira 76 

Aplicar na prática o conceito de Educação para a Saúde implica adquirir 

competências na área da educação e pedagogia e conhecer bem as características 

sociais, demográficas, culturais e clínicas das populações alvo. 

Estarão todos os profissionais de saúde preparados para intervir com base nos 

pressupostos pedagógicos da educação para a saúde? Assentam as suas 

intervenções no conhecimento de métodos pedagógicos, que permitam uma 

estratégia educativa estruturada e facilitadora da mudança activa e participada dos 

sujeitos? Serão os profissionais de saúde, por si só, educadores de saúde?  

Seria importante um estudo que analisasse as práticas dos profissionais de saúde, 

em termos das estratégias educativas utilizadas para melhorar os níveis de adesão 

terapêutica e que revelasse a que profissionais tem sido atribuído o papel de 

educadores de saúde. 

Os factores que mostraram uma tendência, ou estiveram associados a um grau de 

conhecimentos mais elevado na população foram: a gravidez, a diabetes 

gestacional, a prática diária de exercício físico, ter mais do que 45 anos, ter médico 

de família, ser obeso e ter frequentado sessões de educação para a saúde. 

Contrariamente ao que se esperava, indivíduos com formação superior, mostraram 

menores conhecimentos quando comparados com a restante população. 

Não foi encontrado um nível mais elevado de conhecimentos nos inquiridos que 

referiram ter familiares directos ou no seu agregado familiar com diabetes ou 

naqueles que afirmaram ter familiares que morreram por complicações da diabetes.  
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Estudos referem que muitas das características associadas a melhores níveis de 

conhecimentos se devem a situações clínicas que implicam uma maior utilização 

dos serviços de saúde por parte da população, o que lhes proporciona um maior 

acesso à informação. No entanto, na população estudada, uma maior frequência de 

consultas não esteve associada a melhores conhecimentos. 

Tal como alguns estudos referem, também aqui, os melhores conhecimentos em 

grupos particulares, tais como em grávidas ou obesos, ou naqueles que participaram 

em sessões de educação para a sessão, sugerem a influência dos programas de 

educação/vigilância de saúde em que os mesmos estão integrados, pelo que seria 

importante um estudo que analizasse os factores que estão associados ao melhor 

grau de informação nestas populações.  

Devem então estender-se os programas de promoção da saúde à população em 

geral, com vista à tomada de consciência nas comunidades, acerca da influência 

dos estilos de vida saudáveis nos factores de risco modificáveis.  

As fontes de informação sobre a saúde mais referidas foram os médicos e 

enfermeiros seguidos da internet e da televisão. Fontes de informação como 

panfletos, livros ou revistas foram pouco referenciadas, o que sugere alguma 

preferência pelos meios audiovisuais.  

22,4% da população não referiu, como fonte de informação sobre a sua saúde, 

médicos e enfermeiros. Não se observaram diferenças, entre o nível de 

conhecimentos dos que referiram médicos e enfermeiros como fonte de informação 
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sobre a sua saúde, e dos que referiram apenas outras fontes como livros, panfletos, 

televisão ou internet.  

Nos estudos analisados, e que testaram as mesmas variáveis, os resultados foram, 

por vezes, divergentes. Este facto sugere que o nível de conhecimentos de uma 

população no âmbito da sua saúde depende também das suas características, pelo 

que as intervenções em saúde devem ser planeadas com maior atenção ao contexto 

em que se vão desenvolver.  

Os resultados observados ao nível dos conhecimentos e dos comportamentos em 

saúde na população estudada indicam que é necessário um maior e melhor 

investimento no seu grau de informação, por parte dos profissionais de saúde. 

Os mesmos resultados indicam também que devem desenvolver-se políticas de 

saúde com melhores contributos no desenvolvimento de competências nos 

profissionais de saúde, na área da Educação para a Saúde e Adesão Terapêutica, e 

que atribuam um papel de maior relevo aos educadores de saúde. 
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Anexos 
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ANEXO I 

Tabela 11: Descrição de variáveis independentes 
Variável independente  Categorias  Categorias após 

reagrupamento 
Idade (De acordo com registo do 

inquirido) 
˂ 45 anos   
 ≥ 45 anos  

Residência (localidade ou 
freguesia) 

(De acordo com o registo do 
inquirido) 

Concelhos da AMLƗ 
Concelhos fora da AML 
 

Nacionalidade (De acordo com o registo do 
inquirido) 

Portuguesa 
Outra 
 

Inscrito no Centro de Saúde a. Com MF‡ 
b. Sem MF 
c. Não inscrito 

Cat* a=com MF 
Cat b ou c=sem MF 
 
 Tem algum sub sistema de 

saúde 
a. Sim 
b. Não 

Sim 
Não  
 

Frequenta as consultas médicas 
do Cento de Saúde 

a. Mais de 2 por mês 
b. 1-2 por mês 
c. 1-2 por semestre 
d. 1 por ano 
e. Nunca 

Cat. a, b ou c = 
> 1 por ano 

Cat. d ou e = 
≤ 1 por ano 

Nível de formação 0. S/ escolaridade 
a. Até 6º ano 
b. Até 9º ano 
c. Até 12º ano 
d. Curso/formação superior 

Cat. 0, a, b ou c = 
sem formação superior 
Cat. d =  
com formação superior 

Profissão (De acordo com o registo do 
inquirido) 

Prof§ na área da  
saúde  
Prof fora da área  
da saúde  
 

Sexo a. Masculino 
b. Feminino 

 Masculino  
 Feminino 

 
Está ou esteve grávida? a. Sim 

b. Não 
Sim  
Não  

Desenvolveu diabetes 
gestacional? 

a. Sim 
b. Não 

Sim  
Não  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                            
Ɨ Área Metropolirana de Lisboa  
‡ Médico de Família  
*Categoria  
§Profissão  
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Variável independente  Categorias  Categorias após 
reagrupamento 

IMCƗ a. IMC < 25 
b. IMC ≥ 25 e < 30 
c. IMC ≥ 30 e < 35 
d. IMC ≥ 35 e < 40 
e. IMC ≥ 40 

Cat. a ou b = 
não obeso 
Cat  c, d ou e = 
obeso 
 

Faz terapêutica para a 
hipertensão? 

a. Sim 
b. Não 

Sim 
Não 
 
 Faz terapêutica para Colesterol / 

triglicéridos 
a. Sim 
b. Não 

Sim 
Não 

 Familiares com diabetes a. Mãe 
b. Pai 
c. Irmãos 
d. Outros 
e. Desconhece 

Cat.a, b ou c = 
familiares directos com 
diabetes 
Cat.d ou e = 
sem familiares directos 
diabéticos 

Alguém no seu agregado familiar 
tem diabetes? 

a Sim 
b.Não 

Sim 
Não 
 

Morte de familiar por 
complicações de diabetes? 

a. Mãe 
b. Pai 
c. Irmãos 
d. Outros 
e. Desconhece 

Sim 
Não 
 

Faz actividade física 
programada? 

a.Todos os dias 
b. Muitas vezes (2 a 3X / semana) 
c. Poucas vezes (1X / semana) 
d. Raramente (1X / mês) 
e. Não me recordo da última vez 

 
Todos os dias 

˂ 1 vez por dia 

Utiliza a internet? a.Todos os dias 
b.Muitas vezes (2 a 3X/semana)              
c. Poucas vezes (1X/semana)  
d. Raramente (1X/mês) 
e. Não me recordo da última vez 

 
> 1 vez / semana 

≤ 1 vez/semana 

A possibilidade de vir a 
desenvolver diabetes julga ser: 

a. Muito alta 
b. Alta 
c. Baixa 
d. Muito baixa 
e. Nenhuma 

Cat. a ou b  = forte 
possibilidade de ser 
diabético 
Cat. c, d ou e = fraca 
possibilidade de ser 
diabético 

                                            
Ɨ Índice de Massa Corporal 
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Variável independente  Categorias  Categorias após 
reagrupamento 

 
Quanto à possibilidade de 
desenvolver diabetes sente-se: 

 
a. Fortemente preocupado 
b. Preocupado 
c. Pouco preocupado 
d. Nada preocupado 
e. Nunca pensou nisso 

 
Cat. a ou b = forte 
preocupação 

Cat. c, d ou e = fraca 
preocupação 

Quais as suas fontes de 
informação acerca da sua 
saúde? 

a. Revistas/panfletos 
b. Livros 
c. Internet 
d. Televisão 
e. Médico 
f.  Enfermeiro 
 

Cat. a, b, c ou d =fonte 
de informação s/ 
profissionais de saúde 
Cat a, b, c ou d+(e ou f)= 
fonte de informação c/ 
profissionais de saúde 
 
 
 Já frequentou sessões que 

abordem questões de saúde? 
a. Sim 
b. Não 

Sim  

Não  
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ANEXO II 

Tabela 12: Descrição da variável dependente 
Variável dependente qualitativa Categorias 

originais 

Categorias após 

reagrupamento 

Quais os factores que 

julga verdadeiros (V) 

ou falsos (F) no seu 

contributo para um 

maior risco de 

desenvolvimento da 

diabetes tipo 2? 

História de DMƗ em 

familiares próximos 

F ou V 

 

Score acima da 

média =  

 

Bons 

conhecimentos 

 

Antecedentes de DM 

gestacional 

F ou V 

Alimentação rica em 

açúcar 

F ou V 

Alimentação rica em 

gordura animal 

F ou V 

Alimentação pobre 

em fibra e vegetais 

F ou V 

Excesso de peso F ou V 

Obesidade  F ou V 

Obesidade abdominal F ou V 

Score abaixo da 

média =  

 

Poucos 

conhecimentos 

Idade  F ou V 

Alteração das 

gorduras no sangue 

 

F ou V 

Hábitos tabágicos           F ou V 

Vida sedentária F ou V 

Stress F ou V 

Baixo ou elevado 

peso ao nascer 

 

F ou V 

HTA‡ F ou V 

  

                                            
Ɨ
diabetes mellitus  

‡
hipertensão arterial 
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ANEXO III 

 Quadro 5: Descrição da legenda das variáveis no software estatístico 
 

Questão 

nº  

Legenda da variável na 

ferramenta de software 

estatístico 

1 Gama idade 

2 AML 

3 Nac 

4 Tem MF 

5 Sub 

6 Freq CM 

7 Form sup 

8 Prof em saúde 

9 Sexo 

9.1 Esteve grav 

9.2 Diab gest 

10 (altura) 

11 (Pesol) 

IMC grupo 

 

12 Med HTA 

13 Med COL 

14 Fam diab 

15 Agr fam diab 

16 Mort fam diab 

17 Act física 

18 Usa net 

19 Sente poss diab 

20 Sente preoc 

21 Font inf saúde 

22 Sessão Saúde 

23 Conhecimento 
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ANEXO IV 

 Tabela 13 : Distribuição da amostra de acordo com a frequência das profissões 
 

Variável: Profissão n % 

Administrativo 
 

30 14,6 

Agricultor 1 0,5 

Assistente social 1 0,5 

Auxiliar 2 1,0 

Bancário 1 0,5 

Cabeleireira 1 0,5 

Carpinteiro 1 0,5 

Contabilista 2 1,0 

Desenhador 1 0,5 

Empregada de limpeza 6 2,9 

Empresário 1 0,5 

Enfermeiro 6 2,9 

Engenheiro 15 7,3 

Ensino 32 15,6 

Fisioterapeuta 1 0,5 

Gestor 5 2,4 

Informática 1 0,5 

Jardineiro 1 0,5 

Jornalista 1 0,5 

Logística 3 1,5 

Mecânico 2 1,0 

Militar 9 4,4 

Motorista 2 1,0 

Oleira 1 0,5 

Operador de caixa 2 1,0 



O que sabe a população sobre factores de risco da diabetes tipo 2 

 

Cláudia Parreira 91 

Operário 5 2,4 

Pedreiro 1 0,5 

Psicóloga 2 1,0 

Restauração 5 2,4 

Sem profissão actual 30 14,6 

Serralheiro 1 0,5 

Socióloga 1 0,5 

Técnica de análises 3 1,5 

Técnica recursos humanos 7 3,4 

Telefonista 1 0,5 

Vendedor 5 2,4 

Vigilante  16 7,8 

Total  205 100,0 
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ANEXO V   

Tabela 14: Distribuição do score atingido pelos inquiridos 
Score  n % 

1  1 0,5 
2  5 2,4 
3  1 0,5 
4  4 2,0 
5  3 1,5 
6  10 4,9 
7  15 7,3 
8  28 13,7 
9  30 14,6 
10  14 6,8 
11  24 11,7 
12  25 12,2 
13  16 7,8 
14  13 6,3 
15  16 7,8 
Total  205 100,0 
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ANEXO VI   

Gráfico 12: Frequência relativa de respostas certas de acordo com classificação dos 
factores de risco6 

 

  

                                            
6 Os factores de risco avaliados foram: 

a. história de diabetes  tipo 2 em familiars próximos 

b. antecedentes de diabetes gestacional 

c. alimentação rica em açúcar 

d. alimentação rica em gordura animal 

e. alimentação pobre em vegetais e fibras  

f. excesso de peso 

g. obesidade 

h. obesidade abdominal 

i. idade 

j. alteração das gorduras no sangue 

k. hábitos tabágicos 

l. vida sedentária 

m. stress 

n. baixo ou elevado peso ao nascer 

o. hipertensão Arterial 
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ANEXO VII  

QUESTIONÁRIO 
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