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RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO:RESUMO: A identificação das necessidades de cuidados em saúde é uma condição preliminar indispensável no planejamen-
to de um programa de educação em diabetes. Este estudo teve como objetivo descrever as expectativas de pacientes diabéticos
antes de sua inserção em um programa de educação em diabetes e identificar os ganhos e/ou benefícios percebidos após sua
implementação. Participaram 54 diabéticos do tipo 1 e 2 atendidos em um centro de extensão universitária do interior paulista,
em 2005. Para a obtenção dos dados foram aplicados questionários auto-administrados. Utilizou-se a análise de conteúdo
para a análise dos dados. Os resultados indicaram convergência entre as expectativas iniciais e os benefícios percebidos após
a realização do programa educativo. Conclui-se que a identificação das necessidades de cuidados em saúde constituiu um
fator decisivo para atender as expectativas da clientela e promover os benefícios esperados.
Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Palavras-chave: Diabetes mellitus; educação em diabetes; determinação de necessidades de cuidados de saúde;
educação em saúde.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT::::: Identification of health care needs is an indispensable prior condition in planning a diabetes education
program. This study had two aims: to describe diabetic patients’ expectations before participating in a diabetes education
program, and to identify the gains and/or benefits noticed after the program’s implementation. Study participants were 54,
type 1 and 2, diabetes patients receiving care at a university extension center in São Paulo State, Brazil, in 2005. Data were
obtained by applying self-administered questionnaires. The data were analyzed using the content analysis method. The
results indicated convergence between initial expectations and benefits perceived after the educational program. We concluded
that identifying health care needs was a decisive factor in meeting patients’ expectations and promoting expected benefits.
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Diabetes mellitus; diabetes education; determining health care needs; health education.

RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN:RESUMEN: La identificación  de las necesidades de cuidados en salud es una condición preliminar indispensable en la
planificación de un programa de educación en diabetes. Este estudio tuvo como objetivo describir las expectativas de
pacientes diabéticos antes de su inserción en un programa de educación en diabetes e identificar las recompensas y/o
beneficios percibidos después de su implantación. Participaron 54 diabéticos de tipo 1 y 2 atendidos en un centro de
extensión universitaria del interior del Estado de São Paulo-Brasil, en 2005. Para obtener los datos fueron aplicados
cuestionarios auto-administrados. Se utilizó el análisis de contenido para analizar los datos. Los resultados indicaron una
convergencia entre las expectativas iniciales y los beneficios percibidos después de participar del programa educativo. Se
concluyó que la identificación de las necesidades de cuidados en salud constituyó un factor decisivo para atender las
expectativas de los clientes y promover los beneficios esperados.
Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave:Palabras Clave: Diabetes mellitus; educación en diabetes; determinación de necesidades de cuidados de salud;
educación en salud.
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INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus, como uma condição crônica
de saúde, requer que os pacientes recebam educação
permanente para o autocuidado e supervisão contí-

nua por longos períodos de tempo. Nessa direção, é
importante ressaltar a necessidade de acompanhamen-
to, apoio e seguimento contínuo do paciente por uma
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equipe multiprofissional de saúde, uma vez que o con-
trole intensivo do diabetes previne e/ou protela as com-
plicações agudas e crônicas advindas da doença1,2.

Para a educação efetiva em diabetes é necessário
assegurar à equipe multiprofissional em saúde treina-
mento, conhecimento atualizado, habilidades pedagó-
gicas, de comunicação, escuta e compreensão, bem como
capacidade de negociação com os usuários de saúde.
Os programas de educação em diabetes têm se mostra-
do uma ferramenta valiosa para o controle da doença3.

Embora a educação em diabetes seja recomen-
dada, constata-se a necessidade de estudos que ava-
liem as expectativas iniciais dos pacientes antes da
elaboração do programa educativo, bem como os gan-
hos e/ou benefícios percebidos após sua implementação.
Para que haja uma avaliação efetiva dos resultados de
um programa de educação em diabetes, deve-se ava-
liar as expectativas dos usuários tanto na pré-inter-
venção como na pós-intervenção4. Destaca-se que
quase um quarto dos pesquisadores tem dificuldade
de avaliar a efetividade das intervenções5.

Nessa direção, foi oferecido um programa de
educação em diabetes utilizando o protocolo de aten-
dimento Staged Diabetes Management (SDM), por um
período de 12 meses, em um Centro Universitário do
interior paulista6. Para o desenvolvimento desse pro-
grama percebeu-se a necessidade de identificar as
expectativas dos pacientes antes da implementação
do referido protocolo, bem como os benefícios perce-
bidos após o seu término.

Este estudo teve como objetivo descrever as ex-
pectativas de pacientes diabéticos antes de sua inser-
ção em um programa de educação em diabetes e iden-
tificar os ganhos e/ou benefícios percebidos após sua
implementação.

REFERENCIAL TEÓRICO

A determinação de necessidades de saúde e de
educação de uma população consiste na identificação
sistemática de suas expectativas frente ao tratamento
preconizado, a fim de determinar os recursos humanos
e materiais e as estratégias educacionais mais ade-
quadas aos serviços de saúde. Isso constitui um pré-
requisito essencial para o oferecimento de programas
de educação em saúde, na medida em que permite
ajustar as expectativas individuais às reais possibilida-
des oferecidas. O profissional que se dispõe a identifi-
car o que os usuários dos serviços de saúde conhecem
sobre o tratamento tem melhores condições de adotar
metas mais flexíveis, que possam ser moduladas de
acordo com as necessidades singulares do paciente e
das particularidades de cada situação.

O funcionamento do chamado efeito placebo,
fenômeno por meio do qual alguns pacientes melho-
ram de saúde só de imaginar que estão sob algum tra-

tamento, evidencia o papel fundamental que a moti-
vação desempenha no processo educativo. É reconhe-
cido que muitos pacientes obtêm melhora em sua con-
dição de saúde por auto-sugestão, o que indica que é
preciso considerar a influência de fatores psicológicos
na determinação dos resultados nas diferentes moda-
lidades de tratamento7.

Expectativas positivas ou negativas são fatores que
influenciam o comportamento. Por isso é relevante soli-
citar aos pacientes que relatem quais são as suas expec-
tativas acerca dos efeitos de uma determinada inter-
venção. Voluntários que mostram maior antecipação dos
benefícios de um suposto medicamento ou procedimento
parecem obter melhores resultados no tratamento7.
Acreditar no sucesso de um determinado tratamento é
um ingrediente poderoso no alcance dos propósitos
terapêuticos, especialmente quando envolve aspectos
comportamentais, como adesão a prescrições da equipe
de saúde para modificações no estilo de vida8.

Essas características são observadas em progra-
mas de educação em saúde. Quando o usuário ingressa
voluntariamente em um programa dessa natureza, pode
ser valioso verificar como ele antecipa os supostos be-
nefícios que poderá auferir das atividades propostas. Isso
lhe permite, desde o início, reconhecer sua responsabi-
lidade na definição de metas realistas de tratamento,
tomando para si as rédeas do próprio processo. Quando
o profissional partilha com o usuário os objetivos alme-
jados com o atendimento está de algum modo contri-
buindo para o estabelecimento de estratégias que per-
mitam alcançar – ou pelo menos se aproximar das me-
tas. Propicia também que as metas sejam estabelecidas
em bases mais humanas, buscando-se, juntamente com
o usuário, encontrar meios exeqüíveis de atingi-las ou,
então, de lidar com as eventuais limitações que apare-
cerão durante a trajetória do tratamento. A fixação
antecipada de metas pode também ter um efeito
educativo no sentido de que leva à aprendizagem do
que o profissional pode realmente esperar de cada par-
ticipante do programa, dentro dos limites e possibilida-
des ditadas pelo contexto de vida de cada um.

Outra vantagem de conhecer as expectativas do
usuário com relação aos resultados de um processo de
intervenção é poder comparar, no estágio terminal do
mesmo, os objetivos inicialmente estabelecidos com
os resultados finais obtidos. Essa situação permite es-
tabelecer uma base objetiva para a auto-avaliação, que
é uma dimensão relevante na apreciação da efetividade
do programa oferecido.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório,
realizado em um centro de pesquisa e extensão univer-
sitária de uma cidade do interior paulista, no ano de
2005. O programa educativo foi desenvolvido por
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equipe multiprofissional com base nos padrões para o
desenvolvimento de programas de educação de pesso-
as com diabetes nas Américas9. Participaram 54 paci-
entes diabéticos, sendo 14,8% do tipo 1, 53,7% do tipo
2 e 31,5% não souberam referir o tipo de diabetes. A
idade variou de 29 a 78 anos (mediana de 60 anos).
Quanto ao sexo, 74,1% eram mulheres. Os pacientes
eram predominantemente casados (68,5%), aposen-
tados (42,6%), com ensino fundamental incompleto
(59,3%) e renda familiar entre um e dois salários míni-
mos (29,6%). Foram previamente selecionados para
participar de um programa educativo utilizando o SDM
no referido Centro. Para a coleta de dados foram utili-
zados dois formulários contendo as questões abertas:
Quais são suas expectativas em relação ao programa
educativo de que o Sr.(a) irá participar? O Sr.(a) teve algum
tipo de ganho/benefício após a sua participação no programa?

Para a obtenção dos dados os pesquisadores apli-
caram os instrumentos em grupo, em momentos dis-
tintos. O formulário de expectativas foi aplicado no
início do estudo, e o de resultados foi administrado no
final, ou seja, 12 meses após o início do programa
educativo, após assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.

Os participantes foram esclarecidos para des-
creverem, em primeiro lugar, a expectativa principal
em relação ao programa educativo. Após a resposta
emitida, foi solicitado que descrevessem as suas outras
expectativas, denominadas no presente estudo de se-
cundárias. Após 12 meses da implementação do
programa educativo, solicitou-se que descrevessem
os ganhos/benefícios percebidos. A duração média
de aplicação foi de 10 minutos. Para a organização
dos dados procedeu-se à categorização dos relatos
escritos mediante a análise de conteúdo10. Os sujeitos
foram identificados por S, seguido do número de
ordem de participação no estudo. Exemplo: S1, S2, ...

Assim, partindo-se das respostas emitidas, foram
construídos três sistemas de categorias analíticas: re-
ferentes às expectativas principais, às secundárias e
aos ganhos/benefícios percebidos. Em seguida, para a
sistematização dos resultados, as categorias convergen-
tes foram computadas e tabuladas de modo a se obter
uma distribuição de freqüência em números absolutos

e porcentagens. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da EERP-USP, de acordo com o
protocolo nº 03172002.

RESULTADOS

Os dados obtidos no início do programa
educativo englobaram oito categorias analíticas, re-
lacionadas às expectativas principais referidas pelos
usuários diabéticos, e seis às expectativas secundárias.
Vale ressaltar que as categorias não são mutuamente
exclusivas, uma vez que as respostas emitidas pelos
participantes foram desdobradas em mais de uma
categoria. As categorias analíticas, quanto à principal
expectativa dos usuários diabéticos em relação ao
programa educativo, segundo ordem decrescente de
freqüência, são descritas na Tabela 1.

A categoria mais frequente referida pelos usuá-
rios diabéticos relaciona-se à obtenção de maior con-
trole do diabetes, corroborado pelos relatos a seguir:

Controle absoluto do diabetes. (S11)

Meu objetivo é me controlar, aceitando a diabetes. (S28)

A necessidade de adquirir disciplina em relação
ao tratamento do diabetes (alimentação, medicação e
exercício físico) revelou-se nos depoimentos:

Melhorar para tomar remédios. Alcançar a disciplina
da minha patologia. (S26)

Eu quero conseguir dizer ‘não’ para os doces. (S30)

Ter atividade física para ter saúde. (S18)

Os pacientes também referiram como expectati-
va a obtenção da melhora em seu estado de saúde de
um modo geral:

A saúde em todos os sentidos e, em relação ao diabetes,
estar se sentindo outra pessoa. (S58).

A busca pelo conhecimento em diabetes também
esteve presente no depoimento abaixo relacionado:

Aprender tudo sobre o diabetes, como controlar o
diabetes. (S2)

O equilíbrio emocional também constituiu-se
em expectativa dos pacientes, conforme o seguinte
depoimento:

Expectativa principalExpectativa principalExpectativa principalExpectativa principalExpectativa principal  f f f f f  % % % % %
Maior controle do diabetes 20 37,0
Disciplina em relação à alimentação, medicação e exercício físico 13 24,0
Maior controle da saúde   8 14,8
Maior conhecimento do diabetes   8 14,8
Melhor equilíbrio emocional (diminuir a ansiedade; saber lidar com as emoções)   6 11,1
Ter bom relacionamento no grupo, fazer amizades   5   9,2
Melhora de problemas físicos (coração, pernas, dores nos pés, não sentir fraqueza)   4   7,4

Obter a cura do diabetes   2   3,7

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 1:  1:  1:  1:  1: Distribuição das categorias analíticas obtidas em relação à principal expectativa dos usuários diabéticos,
Ribeirão Preto - SP, 2005. (N=54)
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Pretendo alcançar equilíbrio mental e me sentir apoia-
da no tratamento. (S65)

As expectativas de resolução de problemas físi-
cos foram referidas, tal como:

Descobrir como faço para aliviar as dores nos pés ou
algum remédio que tire essas dores. (S3)

Houve depoimentos que evidenciaram expecta-
tivas relacionadas aos aspectos sociais da convivência
em grupo:

Conhecer as pessoas, acho que vai ser muito bom. (S40)
Cabe destacar que dois pacientes referiram a

obtenção da cura do diabetes como expectativa de
sua participação no grupo educativo.

As categorias analíticas, quanto às expectativas
secundárias dos usuários diabéticos em relação ao pro-
grama educativo, segundo ordem decrescente de fre-
qüência, são apresentadas na Tabela 2.

Dos 54 (100%) usuários diabéticos, 38,8% refe-
riram como expectativa secundária a disciplina em
relação ao tratamento do diabetes (alimentação, me-
dicação e exercício físico):

Aceitar a insulina. (S28)

Pretendo não precisar tomar remédio e me controlar
totalmente com regime e educação física. (S42)

Fazer exercício físico, preciso de alguém que me empurre
porque estou preguiçosa. (S35)

Os diabéticos também referiram expectativa em
melhorar o conhecimento em relação ao diabetes:

Adquirir mais informações sobre a doença. (S11)

O desejo de atingir um melhor controle do dia-
betes foi evidenciado nos depoimentos a seguir:

Controlar a diabetes. (S10)

Bastante controle, tudo isso é o que eu quero. (S45)

A expectativa de conquistar uma melhora no
equilíbrio emocional também foi referida de forma re-
corrente nos depoimentos:

Controlar mais a ansiedade, parte emocional que faz
com que o diabetes se descontrole. (S3)

Gostaria de acabar com a timidez e com a choradeira.
(S30)

As respostas também evidenciaram expectativas
relacionadas à sociabilidade proporcionada pela con-
vivência em grupo:

É importante quando vejo que muitas pessoas têm os
mesmos problemas e, assim, encaram e levam a sério o
tratamento. (S7)

Ter com quem falar dos problemas. (S56)

Os pacientes referiram ainda expectativa de
melhorar a saúde, amenizando ou prevenindo os sin-
tomas físicos decorrentes ou não do diabetes:

Melhorar problemas de saúde [vista, dores nas pernas e
nos braços]. (S36).

A seguir serão apresentadas as categorias analí-
ticas construídas de acordo com os ganhos e/ou be-
nefícios percebidos pelos usuários diabéticos em
relação ao programa educativo. Ver Tabela 3.

Dos 54 (100%) usuários diabéticos investigados,
29,6% relataram a obtenção da melhora no controle

Expectativas secundáriasExpectativas secundáriasExpectativas secundáriasExpectativas secundáriasExpectativas secundárias  f f f f f  % % % % %
Disciplina em relação à alimentação, medicação e exercício físico 21 38,8
Maior conhecimento sobre diabetes 14 25,9
Melhor controle do diabetes 11 20,3
Melhor equilíbrio emocional (diminuir a ansiedade; acabar com a timidez e o choro; estresse) 10 18,5
Conviver e aprender com o grupo (poder falar dos problemas; fazer amizade)   8 14,8

Melhora de problemas físicos (olhos, pernas, triglicérides)   8 14,8

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 2:  2:  2:  2:  2: Distribuição das categorias analíticas obtidas em relação às expectativas secundárias dos usuários diabéticos,
Ribeirão Preto - SP, 2005. (N=54)

Ganhos e/ou benefícios percebidosGanhos e/ou benefícios percebidosGanhos e/ou benefícios percebidosGanhos e/ou benefícios percebidosGanhos e/ou benefícios percebidos  f f f f f  % % % % %
Melhor controle da glicemia, pressão arterial e colesterol 16 29,6
Alimentação mais saudável e/ou diminuição de peso 13 24,0
Amizades, união do grupo, troca de experiências, importância da equipe e/ou apoio 11 20,3
Conhecimento do diabetes e de seu tratamento   8 14,8
Usar e/ou aceitar a insulina; uso adequado dos medicamentos orais   6 11,1
Qualidade de vida   6 11,1
Convivência com o diabetes e aceitação   5   9,2
Melhora nos aspectos emocionais   3   5,5

Realização de exercício físico   2   3,7

TTTTTABELAABELAABELAABELAABELA 3: 3: 3: 3: 3: Distribuição das categorias analíticas em relação aos ganhos/benefícios percebidos pelos usuários
diabéticos como resultantes de sua participação no programa educativo, Ribeirão Preto - SP, 2005. (N=54)
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do diabetes e, consequentemente, na glicemia tam-
bém foi um benefício referido pelos participantes:

Aprendi muita coisa, como controlar o diabetes. (S2)

Assim como foram mencionados o controle da
pressão arterial e dos níveis de colesterol, bem como a
realização de atividade física, conforme se segue:

Controle do colesterol. (S10)

Ótimos reflexos na melhoria da saúde, incluindo hiper-
tensão, com dispensa médica de comprimido que vinha
utilizando há tempos. (S31)

Outro benefício relatado foi de que consegui-
ram adotar uma alimentação mais saudável e reduzir
o peso corporal.

Eu emagreci, baixei bastante o peso. Eu não esperava
que fosse capaz de cuidar de mim. (S18)

Um grande benefício: consegui emagrecer 11 quilos. (S35)

Os diabéticos referiram como um dos maiores
benefícios alcançados com o programa educativo a
coesão alcançada pelo grupo e o apoio oferecido pela
equipe multiprofissional de saúde:

Neste grupo eu ganhei apoio, confiança, segurança,
apoio total. (S28)

Um maior conhecimento do diabetes e de seu
tratamento foi referido como um benefício conquis-
tado:

O maior benefício obtido foi o conhecimento, para que
em todos os sentidos eu sentisse segurança na administra-
ção dos medicamentos e uma alimentação sadia. (S39)

Ganhei experiência enorme, foi uma escola, aprendi
tudo sobre o diabetes e posso ensinar outras pessoas
também. Aqui foi uma benção. (S13)
O uso adequado dos medicamentos orais e da

insulina foi um fator referido após a participação no
Programa:

Tinha indicação para tomar insulina há mais de sete
anos, mas tinha muita resistência. Achava que era o
fim da vida. A partir do uso da insulina, sinto-me mais
segura, melhor com a saúde. (S27)

Os participantes referiram também como be-
nefício auferido do programa a sua melhora na
qualidade de vida, nos aspectos emocionais e na
convivência e aceitação do diabetes:

Aceitar que eu tenho diabetes, que eu não aceitava.
Isso para mim foi muito bom, nove anos de diabetes e
em um ano eu aceitei (S6)

DISCUSSÃO

O presente estudo partiu do pressuposto de que
é relevante incorporar as expectativas do paciente
para a elaboração e avaliação de programas de
educação em diabetes. Assim, identificamos as
expectativas referidas no estágio inicial do programa

educativo e os ganhos e/ou benefícios percebidos após
a sua finalização.

A obtenção de um melhor controle glicêmico,
pressão arterial e colesterol foi uma das expectativas
mais freqüentemente referidas pelos participantes, tan-
to no rol das principais quanto das secundárias. Após
12 meses de programa educativo, essa expectativa apa-
receu traduzida como benefício conquistado para um
número expressivo de diabéticos, evidenciando que
na sua visão as expectativas iniciais foram atendidas.
Estudo realizado com a mesma população mostrou re-
dução dos valores Hb1Ac em 1%, corroborando os
benefícios percebidos pelos participantes da presente
investigação11.

Outro ganho percebido refere-se à busca de uma
alimentação mais saudável, associada ou não à dimi-
nuição do peso. É importante destacar que essa aqui-
sição foi referida como uma das principais expectati-
vas em relação ao programa. Esses dados podem ser
comparados com os resultados obtidos por outro estu-
do realizado com a mesma população, no qual se cons-
tatou que houve aumento no cumprimento do plano
alimentar pelos usuários diabéticos, de 61,1% no iní-
cio, para 92,6% no término do programa educativo, o
que confirma a expectativa inicial dos participantes
em relação aos benefícios do programa educativo12.

Observou-se que as expectativas inicialmente
estabelecidas em relação a um melhor uso da medica-
ção e engajamento em exercícios físicos não foram re-
feridas pelos participantes como um ganho significati-
vo após a implementação do programa educativo. No
entanto, a análise dos dados objetivos em relação à
atividade física, aferidos em um estudo anterior, evi-
denciou um aumento de 57,4% no início do programa
para 66,7% no final. Em relação ao uso dos medica-
mentos, a avaliação objetiva revelou um aumento da
cobertura medicamentosa no tratamento do diabetes,
o que pode estar relacionado à diminuição do descon-
forto físico decorrente da redução dos sintomas do
diabetes12.

A expectativa de obter um maior controle sobre
a saúde denota o anseio de alcançar uma melhor con-
dição de saúde em geral, o que evidencia a busca de
atenção integral. Considera-se que essa expectativa é
extremamente importante para motivar o diabético
a se engajar em um programa educativo. A avaliação
no final do programa quanto aos ganhos conquistados
indicou a melhora da qualidade de vida, bem como
uma melhor convivência com o diabetes e sua aceita-
ção emocional, aspectos que não haviam sido menci-
onados como expectativas no início da intervenção.

Esses dados denotam a percepção de melhora
na condição geral de saúde, tanto nos aspectos
objetivos como de bem-estar subjetivo. Também é
significativo que a expectativa não realista de cura do
diabetes, referida por dois pacientes no início, não
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tenha sido mencionada no término do programa.
Acredita-se que os diabéticos, ao longo do processo
educativo, compreenderam o significado da sua
condição crônica e seu caráter irreversível.

Um maior conhecimento sobre o diabetes e seu
tratamento foi freqüentemente apontado pelos paci-
entes como expectativa a ser alcançada e também
apareceu como ganhos auferidos na auto-avaliação
final, demonstrando a apropriação de informações que
podem constituir ferramentas importantes para o con-
vívio cotidiano com a doença. Os resultados obtidos
por um estudo anterior acerca do conhecimento antes
e depois do oferecimento do programa educativo,
apresentado pela mesma população, mostraram que
houve aumento significativo de conhecimentos dos
pacientes acerca de sua doença, com destaque para os
tópicos: conceito, fisiologia e tratamento, atividade
física e alimentação11. Esses dados ratificam os ganhos
e benefícios percebidos pelos diabéticos em relação
ao conhecimento adquirido com sua participação no
programa educativo.

Outra dimensão crucial do programa educativo,
segundo a ótica dos pacientes, está relacionada à pro-
moção da sociabilidade, um atributo importante con-
siderando que a pessoa diabética pode se isolar de seu
ambiente quando percebe ausência de compreensão e
suporte social para suas necessidades peculiares de
saúde. A expectativa de obter um bom relacionamen-
to interpessoal no grupo demonstra sensibilidade à es-
tratégia grupal, bem como a necessidade de estabele-
cer novos contatos e amizades. Isso sugere que os pro-
gramas educativos devem ter como estratégia prefe-
rencial o trabalho grupal13,14.

Outra expectativa valorizada refere-se ao equi-
líbrio emocional, que pode ser maximizado pelo de-
senvolvimento de habilidades sociais e pela amplia-
ção do autoconhecimento. Nessa direção, a utilização
adequada da estratégia grupal pode repercutir em
melhora na saúde geral do diabético. Para tanto, a
participação do psicólogo ou de outros profissionais
de saúde mental na condução dos grupos pode
contribuir para a efetivação da proposta educativa
no âmbito do trabalho multidisciplinar14-16.

A interação social com pessoas que convivem
com o diabetes e as vicissitudes do seu tratamento
também é uma dimensão identificada como benefício
relevante percebido ao final do programa. Isso pode
ter contribuído para otimizar uma outra aquisição: a
melhora nos aspectos emocionais, promovendo
melhor equilíbrio no estado psicológico, que é
fundamental para sustentar a mudança de hábitos de
vida. Desse modo, instala-se um círculo virtuoso, no
qual as melhoras obtidas no estado físico do paciente
retroalimentam e acentuam melhoras no estado emo-
cional, e estas, por sua vez, fortalecem os ganhos ob-
tidos nos aspectos físicos.

Os diabéticos trouxeram claramente uma ex-
pectativa de serem cuidados de maneira integral, isto
é, de que fossem considerados pela equipe
multiprofissional na multidimensionalidade de seu ser
e viver. Também mostraram o anseio de serem vistos
como participantes ativos do programa. A participa-
ção no programa educativo utilizando o protocolo SDM
parece ter sido percebida como oportunidade para se
apropriarem de suas condições de vida e se agencia-
rem em relação ao seu próprio tratamento, sentindo-
se fortalecidos como autores de sua própria história.

CONCLUSÕES

Conclui-se que os ganhos percebidos no final do
programa de um modo geral corresponderam às expec-
tativas iniciais dos diabéticos. Por outro lado, a exposição
ao programa de manejo sistematizado do diabetes
promoveu mudanças significativas que não haviam sido
previstas pelos participantes quando do seu ingresso no
grupo educativo. Esses resultados sugerem a efetividade
do programa, na ótica dos pacientes.

Os resultados do presente estudo sugerem que os
participantes apresentaram como expectativa básica
serem cuidados para além dos aspectos biológicos, ou
seja, dentro de um enfoque que conjugue os vários
aspectos envolvidos no cuidado à saúde, em consonân-
cia com os pressupostos da atenção integral à saúde.
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