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RESUMO 

 

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES 

DIABÉTICOS 

 

O Diabetes mellitus traz problemas metabólicos como hiperglicemia, e defeitos da ação da 

insulina no organismo, exigindo do paciente mudanças de vida. O objetivo desse trabalho foi mostrar 

os fatores que contribuem para melhora da qualidade de vida dos diabéticos. O trabalho foi realizado 

de fevereiro até junho 2019, Utilizando como referenciais, scielo, revistas eletrônicas, artigos 

científicos, Google acadêmico. O diabetes é uma doença crônica, fatores como o acompanhamento e 

controle do diabetes, mudança de rotina do diabético, controle do peso, mudanças no padrão 

alimentar e ter uma rotina de atividades físicas, contribuem para a melhora na qualidade desse 

paciente.  
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ABSTRACT 

 

FACTORS CONTRIBUTING TO THE INCREASE IN THE QUALITY OF LIFE OF 

DIABETIC PATIENTS 

Diabetes mellitus brings metabolic problems such as hyperglycemia, and defects of the action of 
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insulin in the body, requiring the patient's life changes. The objective of this study was to show the 
factors that contribute to the improvement of the quality of life of diabetics. The work was carried out 
from February to June 2019, using as references, scielo, electronic journals, scientific articles, Google 
academic. Diabetes is a chronic disease, factors such as monitoring and controlling diabetes, 
changing diabetic routine, weight control, changes in eating patterns and having a routine of physical 
activities, contribute to the improvement in the quality of this patient. 
 

KEY WORDS: Diabetes. Quality of life. Multidisciplinary team. Physical activity 
 

Central Theme: Pharmacy 

1. INTRODUÇÃO 

Diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo 

de distúrbios metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia, resultada de 

defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambas e por ser crônica 

exige do paciente que se façam mudanças radicais no estilo de vida, que são 

essenciais para a manutenção de um bom controle metabólico. Desta forma, é 

necessário comprometer-se com o tratamento seja com terapia medicamentosa, 

através da dieta alimentar e de atividades físicas constantes (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION,et al., 2014). 

O diabetes é uma doença que tem acometido grande parcela da população e 

está entre um dos maiores problemas de saúde pública no mundo e daí surge a 

importância de estudos para discutir a respeito desse tema. De acordo com o 

Ministério da Saúde, em relação a uma estimativa mundial, a previsão é de que até 

2035 sejam 471 milhões de pessoas com a doença. No Brasil em 2010, as 

estimativas indicavam o alcance de dez milhões de pessoas e atualmente temos 

doze milhões de pessoas com diagnóstico sendo que o Brasil ocupa o 4º lugar entre 

os 10 países com o diagnóstico de diabetes (SARTORELLI; FRANCO, 2003). 

Segundo Ochoa-Vigo e Pace (2005), o paciente diabético oferece resistência 

aos novos hábitos que precisa ser modificado após adquirir ou ao ser diagnosticado, 

a mudança radical vai demandar uma força de vontade e cuidados permanentes ao 

longo da vida. Uma das atitudes fundamentais para que o tratamento do diabetes 
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seja feito com sucesso são as próprias atitudes de autocuidado que necessitam ser 

desenvolvidas pelo indivíduo, pois a responsabilidade neste caso é do paciente, mas 

o trabalho de educação em saúde ajuda consideravelmente  a qualidade de vida, 

demonstrando que o controle glicêmico vai proporcionar uma vida quase normal e 

neste caso, evita-se muitas complicações que são decorrentes da doença não 

controlada (OLIVEIRA, ZANETTI, 2011). 

A Organização Pan-Americana de Saúde-OPAS (2003), aponta dados a qual 

é realizado a orientação correta das informações e capacitação sistemática, 

autocontrole. A qualidade na interação profissional de saúde e paciente mostra 

grande eficiência para pacientes e mudam seu comportamento com o objetivo de 

diminuir os riscos à saúde e reduzir a sobrecarga e as demandas de tratamento para 

doenças crônicas. 

 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi mostrar os fatores que 

contribuem para o aumento da qualidade de vida dos pacientes diabéticos.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

  

A Constituição Federal de 1988 dispõe em suas diretrizes as bases para a 

criação do SUS (Sistema Único de Saúde), e a abordagem era para que este 

sistema fosse democrático e humanista, com destaque a atenção básica inserida 

num contexto de descentralização e hierarquização das ações. Apesar de enfrentar 

dificuldades na assistência prestada, o SUS é referência para muitos países e 

também para que as ações fossem mais rapidamente materializadas ganhou 

destaque a Estratégia de Saúde da Família que possibilitou uma reorganização em 

torno da saúde pública no país (BRASIL, MINISTERIO DA SAÚDE 2001). 

O SUS no Brasil usa um modelo de ação chamado (ESF) Estratégia de 

Saúde da Família que organiza informações que agregam a equipe multidisciplinar 

para cuidar e fazer um acompanhamento dos pacientes de uma determina região ou 
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unidade básica delimitada. Com todas as informações obtida dos pacientes é 

possível fazer intervenções com um foco coletivo e individual sempre pensando no 

contexto do usuário e a atenção a saúde integral. A Estratégia de Saúde da Família 

e os pacientes portadores de Diabetes estão intimamente ligados e esse “cuidado 

mais de perto” da equipe multidisciplinar incluindo o agente comunitário da saúde 

resultando em uma integração com cada família, visando um vínculo de ações de 

saúde. As ações não são só baseadas em promoção de saúde, mas também o 

cuidado e recuperação das doenças e agravos que cada paciente venha a ter 

(BRASIL, 2012). 

 

2.1 O PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE (PACS) E SUA 

LIGAÇÃO COM O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). 

 

Em 1991 o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi criado com o 

objetivo de buscar novas formas de se produzir saúde, foi uma forma de reorganizar 

a atenção a saúde no país e uma forma de garantir informações mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (BRASIL, 2004). 

O PACS veio como uma estratégia de implementação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), que desenvolve atividades relacionadas à prevenção e educação nessa área, 

implantadas principalmente em municípios de baixa densidade populacional. No 

PACS, o enfoque principal é a ampliação da cobertura da atenção básica e a 

introdução do Agente Comunitário de Saúde (ACS) como um trabalhador incumbido 

de desenvolver ações relacionadas ao controle de peso, orientações a grupos 

específicos de patologias, distribuição de medicamentos, entre outras (CHIESA, 

FRACOLLI, 2004). 

 

2.2 ADESÃO AO TRATAMENTO 

  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2003), o diabetes mellitus 

é uma síndrome de etiologia múltipla e devido a essa característica deve ser 
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acompanhada através de uma rotina de consultas que controlem as disfunções 

metabólicas oriundas dessa síndrome e através desse controle uma melhora de 

qualidade de vida do paciente 

A adesão ao tratamento se dá quando o comportamento do paciente coincide 

com as orientações para controlar ou curar a sua doença. Vai muito além do que só 

cumprir as orientações do profissional de saúde. Acredita-se que o paciente não 

tenha autonomia sobre o controle da sua saúde, sendo assim o profissional possui 

papel de extrema importância para orientar que o tratamento não tenha 

interferências familiares ou de outras pessoas na saúde e doença do paciente. Mas 

nos dias de hoje a verdade é que os pacientes têm não só autonomia, mas também 

habilidades para querer ou não as orientações dos profissionais de saúde, com isso 

mostram que os profissionais de saúde possuem voz ativa no processo de 

tratamento. (Pontieri, Bachion, 2010)  

Orientar a adesão correta ao tratamento é de suma importância, e a educação 

em saúde é um fator muito importante para uma melhor adesão dos indivíduos ao 

esquema de tratamento. Com isso podemos ter a ideia de que a educação em 

saúde obtém grande valorização para com as doenças crônicas. Mas existe outros 

fatores que em muitas vezes não é levado em conta e com isso vários programas 

falham ao passar uma mensagem erronia do tratamento e esquecem das questões 

psicológicas, culturais, sociais, interpessoais e problemas familiares (Péres, Santos, 

Zanetti, Ferronato 2007). 

A reeducação alimentar para o controle da diabetes é de suma importância e 

devido a isso torna-se importante a ligação dos medicamentos com os demais 

cuidados desenvolvidos pelo indivíduo. As mudanças alimentares ocorrem perante 

as modificações do quadro da doença que se desenvolve no paciente, sendo 

benéfico as mudanças e revisões quanto a alimentação, diminuindo assim as 

calorias que fazem com que o paciente ganhe mais peso, propondo a prática de 

atividades físicas moderadas, diminuição da ingestão de gorduras e o 

monitoramento da taxa de glicemia. (Pontieri, Bachion, 2010) 

A adesão ao tratamento em pacientes que possuem diabetes a muito tempo 

está ligada ao tratamento que ela recebe do profissional da saúde, e pode ser 

dividida em estágios sendo o primeiro estágio quando o paciente consegue entender 
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a informações dadas pelo profissional da saúde e segue essas recomendações, 

onde sempre vai haver o acompanhamento e também os bons resultados do uso. O 

segundo estágio e o do uso das medicações, é nessa fase que o paciente põem em 

prática as orientações dadas a ele, e também o autocuidado e o terceiro estágio o 

qual é a manutenção, onde o paciente entende os cuidados que devem ser feitos e 

também a necessidade do uso correto das medicações, com isso incorpora na sua 

vida cotidiana e no seu estilo de vida esse comportamento. (Assunção, Ursine,2006).  

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DO DIABETES  

 

Para entender melhor a doença existe uma classificação que é feita conforme 

a etiologia, ou seja, no diabetes tipo 1, ocorre uma confusão no sistema imunológico, 

que começa a combater as células beta pancreáticas, desta forma diminui ou acaba 

a quantidade de insulina que é liberada para o organismo, ficando a glicose no 

sangue e não sendo transformada em energia. Este tipo acomete mais os jovens e 

crianças. O tratamento é feito através de aplicação de insulina, medicamentos, 

planejamento alimentar e atividades físicas, para ajudar a controlar o nível de glicose 

no sangue. No tipo 2 do diabetes percebe-se uma incidência maior de casos, entre 

cerca de 85 a 90%, sendo comum na faixa etária acima de 40 anos. Neste tipo 

acontece que o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que 

produz, ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Apesar 

da idade estimada para se apresentar diabetes do tipo 2 existem situações em que 

pessoas mais jovens também se apresentam como predispostas ao diabetes por 

causa da obesidade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2003). 

 

2.4 ATIVIDADE FÍSICA E DIABETES  

 

A Sociedade Brasileira de Diabetes, elaborou algumas instruções para a 

melhora do paciente portador da diabetes o qual podemos citar a contagem de 

carboidratos para orientar a alimentação, automonitorização da glicemia, uso 

adequado de medicamentos, visando maior controle da doença. A ingestão de uma 

dieta adequada, a prática de exercícios regularmente pode trazer melhores 
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resultados quando comparado com o tratamento farmacológico, contribuindo assim 

para a melhora na qualidade de vida do paciente (SBD, 2006). 

Podemos dizer que o benefício da atividade só é alcançado com o hábito 

continuo da mesma, e a continuidade depende da satisfação que o paciente sentem 

em realizá-la. Assim, não adianta mostrar ou impor uma atividade que o 

paciente não se sinta bem praticando (BRASIL, MINISTERIO DA SAÚDE 2001). 

 

2.5 HÁBITOS ALIMENTARES E DIABETES  

 

A questão nutricional é uma das causas importantes no contexto mundial para 

o tratamento da diabetes. Fatores como as modificações nos hábitos alimentares da 

população, destacam a diminuição do consumo de alimentos básicos como arroz e 

feijão e o crescimento do uso de alimentos processados e ultra processados, como 

bebidas açucaradas, macarrão instantâneo, biscoitos, entre outros, têm contribuindo 

de forma contundente para o empobrecimento da dieta. (BRASIL, 2015). 

Ações Estratégicas para o Enfrentamento das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), no Brasil, período 2011 – 2022, define e prioriza as ações e 

os investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter as 

doenças, destaca a necessidade de ações voltadas à promoção de hábitos de vida 

saudáveis. Ainda, nesse contexto, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, criou o Guia Alimentar da População Brasileira, o Programa Academia 

da Saúde, o Programa Saúde na Escola, bem como o acesso gratuito ao tratamento 

farmacológico do DM sendo importantes estratégias em vigor no Brasil para a 

prevenção desse agravo e para o enfrentamento do cenário atual (Brasil, 2008). 

 O Guia Alimentar de bolso lançado pelo Ministério da Saúde é um dos 

materiais que pode auxiliar as dietas dos diabéticos para terem uma alimentação 

mais saudável e uma melhora dos níveis glicêmicos contribuindo para a diminuição 

das complicações da doença (BRASIL, 2006). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido através de uma revisão bibliográfica, realizada no 
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período de 01 de fevereiro até 27 de junho do ano 2019. Para a busca de 

referenciais utilizou-se os seguintes descritores diabetes, qualidade de vida, 

diabetes e atividade física, paciente e saúde. Os critérios de inclusão foram 

trabalhos que tratavam do tema, utilizando-se o qualificador “diabetes e a atenção 

ao paciente” e o campo selecionado foi o de “teses, artigos”. Os sites utilizados 

foram de base cientifica, sendo eles, scielo, revistas eletrônicas, artigos científicos, 

Google acadêmico 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Direcionando a discussão para o diabetes mellitus é preciso considerar que é 

um importante problema de saúde pública e o estudo do cuidado ao paciente é 

extremante importante. Destaca-se que entre os fatores que se relacionam com as 

doenças crônicas e em especial com o diabetes estão as transformações no modo 

de vida da sociedade, trazidas pela urbanização (ZIMMET et al., 2001), e o 

envelhecimento populacional, que vêm se processando com relativa rapidez também 

nos países em desenvolvimento (PALLONI, PELÁEZ, 2003).  

O acompanhamento e controle da hipertensão e do diabetes, no âmbito da 

atenção básica, evitam o agravamento dessas patologias e o surgimento de 

complicações, reduzindo o número de internações hospitalares, bem como, a 

mortalidade por doenças cardiovasculares e diabetes (BRASIL MINISTERIO DA 

SAÚDE, 2001).  

Para o serviço de saúde, em especial, o público, é um desafio promover o 

controle metabólico dos pacientes diabéticos. Esse desafio é no sentido estabelecer 

uma rotina para a mudança de vida do diabético. Evidências epidemiológicas 

resultantes de estudos prospectivos sugerem que adoção de atividades físicas 

diárias, manutenção de peso e padrão alimentar rico em fibras e pobres em gorduras 

reduzem drasticamente o risco de desenvolver diabetes em indivíduos com 

intolerância à glicose (DONAHUE, ORCHARD, 1992; ASSUNÇÃO et al., 2001; 

JESUS, 2015). 

Com as intervenções da equipe multidisciplinar aos pacientes com diabetes e 

hipertensão focada em uma boa condição de vida de cada paciente, acaba sendo 
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um trabalho nada fácil, trata-se uma doença crônica, que vai exigir muito mais do 

que só o uso de medicamentos, mas também uma mudança na qualidade de vida, 

que muitas vezes esta interligada com a família e amigos, que acabam opinando na 

vida de seus parentes, mostrando que não é só uma escolha individual. Com isso 

podemos ter em mente que os cuidados diários as vezes é feito pelo paciente ou por 

um familiar, por isso a orientação e reeducação tem papel fundamental para os 

resultados terapêuticos. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAUDE, 2003) 

O sucesso da equipe multidisciplinar está diretamente ligado a inúmeros 

fatores que trazem adesão ao tratamento como a educação em saúde, que pode ser 

feito de maneira a conscientizar o paciente e com isso favorece o melhor tratamento 

possível. Esse processo de educação pode ser feito de diversas maneiras como 

palestras, entrega de panfletos que divulga as informações aos pacientes, vídeos 

falando da doença. Para isso e de suma importância que o profissional utiliza uma 

linguagem de fácil entendimento e coerência, para que possa não só estimular o 

paciente, mas também encorajá-lo a modificar seus hábitos alimentares, qualidade 

de vida e a tratar precocemente a doença. (GRILLO, GORINI, 2007)  

O processo de ensino aplicado ao paciente diabético precisa ser 

individualizado, devendo ser analisados as suas particularidades como condição 

socioeconômica, o apoio da família, atendimento individual. A realidade dos 

pacientes deve ser levada em conta, sendo essa educação contínua para 

conscientizar os pacientes da adesão do paciente ao tratamento. (TORRES,2009)    

No entanto, profissionais da rede de saúde pública que trabalham em 

conjunto, tendem a favorecer a ações na esfera alimentar, social, profissional e no 

lazer sendo importantes na prevenção de complicações para os portadores de 

diabetes. (Cotta et al, 2009). 

No controle de DMt2 é fundamental uma rotina de atividade física, 

supervisionada e constante. Os níveis glicêmicos tendem a ser controlados de 

maneira mais efetiva, pois a resistência à insulina também diminui, levando o 

paciente a um bem-estar geral. Contudo na prática de exercícios físicos o paciente 

saíra de sua zona de conforto, tendo uma diminuição em seu sedentarismo, sendo 

assim colaborando emocionalmente e socialmente no tratamento (DE ALMEIDA, 

2017). 
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As atividades físicas que são importantes ao paciente têm recomendação de 

serem feitos com treino de aeróbico com intensidade moderada e com 150 minutos 

por semana e o ideal seria se fossem feitas todos os dias da semana para um 

melhor resultado. Mesmo sabendo que a atividade física é muito importante para o 

controle da saúde do paciente várias literaturas indicam que tem uma adesão baixa, 

com isso mostra o quanto a trabalho a se fazer, para desenvolver novas ações e 

intervenções que façam com que o paciente comece a realizar essas atividades se 

motivando a cada dia a continuar e com isso pode se obter melhorias eficazes na 

qualidade de vida e características clinicas. (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS 

MEDICINE A AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2010). 

Quanto ao relato de pacientes que não praticam exercícios físicos dois 

estudos transversais citam os motivos que são "falta de tempo", "desconforto" e 

"restrição médica", dos 225 pacientes estudados no, 62% relataram não praticar EF 

regularmente (DUARTE, 2012). 

Para aumentar a qualidade de vida dos pacientes diabéticos a hábitos de vida 

saudável e ações de promoção da saúde pode contribuir para a diminuição da 

incidência da doença e de suas complicações crônicas, auxiliando essa atuação 

para diminuir os custos gerados sobre o SUS. Ainda, nesse contexto, o Plano 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a criação do Guia Alimentar da 

População Brasileira, o Programa Academia da Saúde, o Programa Saúde na 

Escola, bem como o acesso gratuito ao tratamento farmacológico do DM são 

importantes estratégias em vigor no Brasil para a prevenção desse agravo e para o 

enfrentamento do cenário atual (FLOR, CAMPOS,2017). 

 

 
5. CONCLUSÃO 

 

 
O diabetes é uma doença crônica e muito séria que não tem cura, mas sim, 

controle. Fatores como o acompanhamento e controle da hipertensão e do diabetes, 

no âmbito da atenção básica, estabelecer uma rotina para a mudança de vida do 

diabético, a preocupação da manutenção de peso e mudanças no padrão podem 

contribuir com a qualidade de vida dos pacientes diabéticos. Alimentos rico em fibras 
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e pobres em gorduras reduzem drasticamente o risco de desenvolver diabetes, a 

educação em saúde pode colaborar de maneira a conscientizar o paciente a adesão 

ao tratamento. As atividades físicas importantes ao paciente diabético treino 

aeróbico com intensidade moderada e com 150 minutos por semana e o ideal seria 

se fossem feitas todos os dias para um melhor resultado.  

Ao se diagnosticar um paciente diabético as mudanças nos hábitos de vida 

são imprescindíveis, e a procura de um profissional devidamente qualificado ou uma 

equipe multidisciplinar, pode trazer diversos benefícios não só para a qualidade de 

vida, mas também de o uso correto dos medicamentos, da orientação correta quanto 

a pratica de atividades físicas, fazendo assim com que o paciente se sinta mais 

seguro, confiável e motivado a cada dia, na busca da melhoria e controle dessa 

doença. 
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