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RESUMO 

 

Proposta do projeto para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do 

Centro Universitário ICESP Brasília, de AZEVEDO FILHO, Elias Rocha e ROCHA Souza 

Ludmila intitulado como: Hemoglicoteste eventual e fatores associados em idosos 

frequentadores do Parque Ecológico olhos d’agua do Distrito Federal 2019. 

 
Introdução: Durante as últimas décadas a expectativa de vida dos seres humanos aumentou 

significativamente. Observa-se um novo comportamento demográfico, no qual ocorre um 

aumento progressivo na prevalência devido ao avanço na expectativa de vida. Por outro lado a 

urbanização e o estilo de vida com dieta inadequada, o sedentarismo, e o consumo de tabaco e 

álcool são fatores responsáveis pelas doenças crônicas serem a principal causa de mortalidade 

no mundo. O diabete mellitus está entre a essas doenças crônicas que representam um grave 

problema de saúde pública pela alta prevalência no mundo e maior entre os idosos, pela 

morbimortalidade e por ser um dos principais fatores de risco cardiovasculares e 

cerebrovascular. Objetivo: Estimar a prevalência de glicemia capilar eventual alterada em 

idosos frequentadores do Parque Ecológico Olhos d’agua do Distrito Federal, DF, Brasilia-

DF. Metodologia: Este estudo será constituído de uma pesquisa qualiquantitativa com 

realização de visitas observacionais e aplicação de um questionário, com 60 idosos usuários 

do Parque Ecológico Aguas Claras. 

 
Palavras-chaves: População idosa. Glicemia capilar, Diabetes Mellitus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O crescimento da população mundial idosa é um fenômeno que vem ocorrendo nas 

últimas décadas com mais intensidade nos países em desenvolvimento, devido às melhorias nas 

condições de vida e saúde, bem como os avanços no tratamento e prevenção de doenças. 

Atualmente, já existem mais de 20 milhões de idosos no país, correspondendo a 10,8% da 

população total e estima-se que no ano de 2050, o número de idosos no Brasil ultrapasse os 64 

milhões, representando mais de 22% da população (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, OMS, 2005; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

IBGE, 2010; 2011). 

No Brasil, o crescimento da população idosa tem ocorrido em velocidade acelerada e 

sem precedentes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2008), em 

1940 a vida média do brasileiro atingia os 50 anos de idade enquanto que em 2008 este indicador 

elevou-se para 72,78 anos. E segundo a projeção, o Brasil continuará galgando anos na vida 

média de sua população, alcançando em 2050, o patamar de 81,29 anos. 

No entanto, nem sempre o processo de envelhecimento é positivo, uma vez que podem 

surgir limitações funcionais e cognitivas, além de outras condições crônicas como a depressão, 

diabetes, hipertensão, fazendo com que muitos idosos deixem de participar do ambiente social 

em que vivem, entregando-se à aposentadoria de maneira passiva, inativa e menos reflexiva, o 

que representa prejuízo a sua saúde mental e física, além de constituir fator de risco para o 

declínio cognitivo e para a demência (SOUZA; CHAVES, 2005; VALCARENGHI et al., 

2011). 

Segundo Ribeiro et al., (2008), o conceito de saúde para os idosos não pode se basear 

no completo bem-estar físico, psíquico e social, conforme preconizado pela Organização 

Mundial de Saúde – OMS, porque em alguns casos, o envelhecimento está ligado a problemas 

de saúde físico e mental decorrentes de doenças crônicas e quedas. Com o aumento geral da 

sobrevida da população, ressalta-se a importância de garantir aos idosos não apenas maior 

longevidade, mas felicidade, qualidade de vida e satisfação pessoal. 

Mediante os diversos problemas gerados com o envelhecimento, a interação desses 

idosos com as demais pessoas é reduzida cada vez mais, aumentado a fragilidade e o isolamento 

o que pode levar a depressão. Para se chegar a um envelhecimento saudável, a promoção à 

saúde deve ser contínua ao longo da vida. As políticas e os programas de saúde devem ser 

baseados nos direitos, necessidades, preferências e habilidades das pessoas mais velhas 

(FARIAS; SANTOS, 2010). 
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Pessoa idosa é definida pela Organização Mundial de Saúde como aquela com 60 anos 

de idade ou mais. Este conceito é válido para países em desenvolvimento, para os países 

desenvolvidos é a faixa etária de 65 anos ou mais de idade. De acordo com a OMS, o grupo 

etário de 60 anos é o mais crescente a nível mundial e a projeção de crescimento de 1970 a 2025 

é de aproximadamente 223% desta população (BRASIL, 2010). 

A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios - PNAD (IBGE, 2009) traçou o perfil 

socioeconômico da população idosa. Do total, 66% já estavam aposentados e aproximadamente 

12% tinham renda domiciliar por pessoa de até meio salário mínimo. A maioria das pessoas 

idosas é constituída de 55,8%, das quais 64,1% têm posição de principal referência em sua 

moradia. O grau de instrução ainda é considerado como problema, visto que 30,7% tinham 

menos de um ano de vivência escolar. 

Como apontado na Lei Orgânica da Saúde no Brasil (1990), a saúde da população é 

resultante do acesso ao conjunto de direitos sociais, tais como a paz, a segurança, a educação, 

o trabalho, a justiça, a moradia, a alimentação, o transporte e o lazer. É, portanto, 

multideterminada e depende de ações intersetoriais e integradas. 

A sociedade brasileira ainda não analisou adequadamente a circunstância social do 

idoso,visto que a veracidade em que este se encontra revela que as mínimas condições de 

remanescer  nem sempre lhe são garantidas. Percebe-se que nesta realidade uma enorme parte 

da população idosa sofre com estereótipos da velhice e problemas sociais (OLIVEIRA, 1999). 

 As adversidades sociais associadas às mudanças da economia de subsistência, ao 

consumo de  alimentos industrializados, ao sedentarismo e ao contato cada vez mais frequente 

com a população urbana contribuem para o aparecimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) como diabetes mellitus (DM), obesidade e hipertensão arterial 

sistêmica (COIMBRA JR, 2003). 

A Federação Internacional do Diabetes (IDF) estima que o número de pessoas com 

diabetes no mundo em 2013 era de 387 milhões de pessoas, 46% delas sem diagnóstico prévio. 

(IDF, 2014) Para a América Central e a América do Sul, essa estimativa era de 24 milhões de 

pessoas, podendo chegar a 38,5 milhões em 2035 – um aumento projetado de 60%. 

A estimativa atual do total de portadores de DM com idade entre 20 e 79 anos no Brasil 

é de 11,9 milhões, equivalendo a quase 6% da população brasileira. Na população idosa 

brasileira, a prevalência de DM é de 16,1% (IDF, 2013). 

Para o Brasil, o contingente estimado, de 11,9 milhões de casos, pode alcançar 19,2 

milhões em 2035 (Schmidt MI, 2014). 
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A Região Administrativa Plano Piloto – RA I foi criada como decorrência da 

reorganização administrativa do Distrito Federal visando a atender as necessidades de gestão 

administrativa sobre o território em nível de prefeitura. A RA Plano Piloto é composta pela 

Asa Norte, Asa Sul, Estação Rodoviária, Setores de Oficinas, Armazenagem e 

Abastecimento, Indústrias Gráficas, Embaixadas Norte e Sul, Militar Urbano, Clubes, entre 

outros. Inclui ainda Parque Sarah Kubitscheck (Parque da Cidade); Área de Camping; Eixo 

Monumental; Esplanada dos Ministérios; as Vilas: Planalto, Telebrasília e Weslian Roriz e o 

Setor Noroeste.  

Segundo os dados da PDAD 2016, a população urbana estimada do Plano Piloto é de 

220.393 habitantes. No ano de 2013, era de 216.489 (Gráfico 1) que, ao comparar com a 

PDAD/2016, tem-se uma Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual (TMGCA), de 

0,60%. Asa Norte possui uma população superior à da Asa Sul. A maioria da população é 

constituída por pessoas do sexo feminino, 53,05%. 

 

 O Parque Ecológico Olhos d’Água foi criado através do decreto nº 15.900 de 17 de setembro de 

1994 onde o Governador sancionou sua criação. 

De acordo com o Art. 2º, o Parque tem por objetivo: 

I – preservação das nascentes, olhos d’agua, corrego e da lagoa existente; 

II – preservação da mata de gleria e da fauna associada a esse tipo de vegetação, bem como sua 

recuperação nas áreas que se encontram degrdadas; 

III – propocionar o desenvolvimento de programas de observação e educação ambiental, além de 

pesquisas sobre os ecossistemas locais; 

IV – propocionar á poulação lazer cultural que vise principalmente o desenvolvimento de atividades que 

levem em conta a conservação do meio ambiente. 

 

 A ideia para a criação desse parque é de que ele poderia servir como modelo para a implantação 

de outros parques no Distrito Federal, propocionando a população, novos esforços de lazer e convivio 

harmônico com a natureza, 
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2. HIPÓTESE 

 
 

Identificar valores eventuais de glicemia capilar em idosos frequentadores do Parque 

Ecológico Águas Claras identificando a prevalência na população idosa que deverá ter o 

controle glicêmico devido às atividades exercidas por eles neste parque. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 
 

O objeto deste estudo justifica-se por sua relevância, pois com as mudanças 

demográficas, tornou-se crescente o número de pessoas idosas, consequentemente, ao se pensar 

o processo de envelhecimento e a velhice, torna-se importante relacionar estes à sociedade, uma 

vez que o homem é integrado ao meio social, independentemente de sua idade. 

Os aspectos a serem analisados: condições crônicas como, diabetes, hipertensão, 

fazendo com que muitos idosos deixem de participar do ambiente social em que vivem, 

entregando-se à aposentadoria de maneira passiva, inativa e menos reflexiva, o que representa 

prejuízo a sua saúde mental e física, além de constituir fator de risco para o declínio cognitivo 

e para a demência 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 
Estimar a prevalência de glicemia capilar eventual alterada na população idosa, com 

idade de 60 anos ou mais, que frequenta o Parque Ecológico Olhos d’agua, da Região 

Administrativa de Plano Piloto do Distrito Federal. 

 
4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 
 Determinar o perfil glicêmico através da glicemia capilar eventual; 

 Determinar a prevalência de idosos com uso de medicamentos para DM; 

 Identificar fatores associados ao perfil glicêmico como idade, escolaridade, nível sócio 

econômico, hábitos (tabagismo e consumo de bebida alcóolica), perfil antropométrico 

(IMC e CC), histórico familiar de DM e uso de medicamentos para DM.; 

 A faixa etária de idosos que mais frequenta o Parque Ecológico Águas Claras. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
5.1 DIABETES 

 

 

A Diabetes, também chamada de Diabetes Melitus (DM), é uma desordem metabólica 

caracterizada pelo alto nível glicêmico no sangue (hiperglicemia), aumento esse ocasionado 

pela ausência de insulina no sangue – podendo esta ser parcial ou completa. Caso seja 

negligenciada, pode causar danos irreversíveis em vários órgãos, estes sendo: olhos, rins, 

nervos, coração e vasos sanguíneos. (GROSS, et al., 2002). 

 
5.2 CLASSIFICAÇÃO 

 

 
A Diabetes Melitus é classificada em: DM tipo 1, DM tipo 2 e DM gestacional. Existem 

outros tipos específicos, associados a problemas genéticos ou vinculado a doenças e uso de 

drogas. Na DM tipo 1 o corpo destrói as células β do pâncreas, em um processo autoimune. 

Remédios não resolvem o problema, sendo seus portadores insulinodependentes, onde pode ter 

o processo da cetoacidose. No DM tipo 2, responsável por 90% dos casos, engloba indivíduos 

que possuem resistência à insulina e sua relativa (ao invés de absoluta) deficiência. Seus 

portadores usualmente não precisam de tratamentos à base de insulina. No DM gestacional 

temos uma hiperglicemia, sendo detectado no início da gravidez. Menos severa que os outros 

tipos (citados acima), costuma desaparecer após o parto (BRASIL, 2013). 

 
5.3 DIAGNÓSTICO 

 

 

Os sintomas clássicos para a suspeita da diabetes, também chamados “quatro Ps”, são a 

poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Podendo ter sintomas menos específicos e 

complicações mais severas. Enquanto na DM tipo 1 seus efeitos são mais fortes, na DM tipo 2 

os sintomas costumam aparecer de forma lenta. A identificação da diabetes, é diagnosticada 

pela constatação do aumento da glicemia, ocorrendo através dos exames glicemia casual, 

glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose (TOTG) e hemoglobina glicada (HbA1c) 

(BRASIL, 2017). 
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5.4 TRATAMENTO 

 

 

Independentemente do tipo de DM, é importante a incorporação de hábitos de vida 

saudáveis, seja através de uma alimentação adequada e/ou a atividades físicas. Enquanto a 

maioria dos portadores da DM tipo 2 podem possuir um tratamento sem remédios, portadores 

da DM tipo 1 precisam de um tratamento medicamentoso para suprir a deficiência da insulina 

no corpo, cujas doses devem ser ajustadas de acordo com testes efetuados durante o dia. No 

tratamento da DM é imprescindível realizar a mensuração dos níveis glicêmicos, de preferência 

no decorrer do dia, permitindo assim à equipe adequar o tratamento (BRASIL, 2013). 

 
5.5 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PORTADORES DE DM 

 

 

O enfermeiro e sua equipe precisam fazer uma análise dos exames laboratoriais e 

clínicos do paciente, além de questioná-lo sobre seus hábitos. Aos pacientes que utilizarão 

fármacos, o enfermeiro precisará explicar sua ação/efetividade, alterações que poderão existir 

e sintomas que o paciente/família deverá ficar atento – casos de alterações glicêmicas. Caso 

existam dúvidas se é um caso de hiper ou hipoglicemia, tratar sempre como se fosse o segundo, 

assim evitando possíveis problemas neurológicos. É importante informar ao paciente/familiares 

a importância em manter o controle glicêmico durante todo o dia (BRASIL, 2009). 

 
5.6 INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

Comum com o avanço da idade, o sedentarismo está relacionado a várias doenças 

crônicas, como DM tipo 2, doença cardiovascular, câncer. Das soluções não medicamentosas, 

a atividade física ajuda a controlar o nível glicêmico pois a fadiga dos músculos consome a 

glicose da corrente sanguínea. Estudos da American Diabetes Association comprovaram esses 

efeitos, indo além, com a detectação de melhorias cardiovasculares, diminuição no consumo de 

terapêuticas farmacológicas e melhor sensibilidade com a insulina (FRANCHI, et al., 2008). 
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6. METODOLOGIA 

 
 

6.1 COLETA DE DADOS 

 

 
Nos últimos tempos, enorme ênfase tem sido dada para incorporar os valores e 

percepções do cliente acerca do seu estado de saúde, de forma que diversas ferramentas têm 

sido desenvolvidas com esta atribuição (BRASIL; FERRIANI; MACHADO, 2003). Segundo 

Morais (2004), as ferramentas de medição em saúde têm sido largamente utilizadas e 

considerados imprescindíveis para atividades de pesquisa e estudos epidemiológicos, por 

oferecerem rapidez e objetividade sobre os problemas investigados. 

Nesta perspectiva, para atender aos objetivos e se obter os dados referentes às variáveis 

eleitas e definidas para o presente estudo será utilizado como técnica de pesquisa a observação 

direta extensiva que se realizará apoiada em um formulário com Instrumento de Cooperação 

para o Desenvolvimento ICD. 

Segundo Gil (2010), alguns cuidados devem ser adotados ao se proceder a coleta de 

dados com os sujeitos estudados dentre os quais: respeito pelo entrevistado quanto a sua cultura 

e valores, bem como ao horário e local adequados para realização da entrevista, devendo o 

entrevistador ser capaz de ouvi-lo. 

Este instrumento (Apêndice A) foi adaptado pelo pesquisador que se baseou em 

bibliografias disponível sobre diabetes mellitus e em estudos de demais pesquisadores da área 

para sua formulação (TAVARES, 2006; GUEDES, 2007; BAQUEDANO, 2008; LANDIM, 

2009; COELHO, 2011), bem como no questionário norte-americano Diabetes Knowledge 

Questionnaire (DKQ-A) que considera o grau de conhecimento do paciente diabético sobre a 

doença. 

O formulário foi estruturado com 16 itens que contemplavam variáveis 

sociodemográficas; clínicas relacionadas ao autocuidado e situações de complicações agudas. 

 
 

6.1.1 Critérios éticos 

Os idosos voluntários serão convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE –ANEXO A) e os dados serão coletados após a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro Universitário Planalto de Brasília de acordo com o parecer 

466/2012. 
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6.1.2 Delineamento e Caracterização do estudo 

O delineamento de pesquisa será do tipo qualiquantitativo, transversal e descritivo. 

Essas escolhas metodológicas se dão pelo número de sujeitos a serem avaliados, momento único 

para a avaliação dos mesmos, assim como, o objetivo de verificar níveis das variáveis que serão 

apresentadas a seguir. 

Segundo Sampieri et al., (2013), os desenhos transversais descritivos possuem o 

objetivo de verificar níveis de uma ou mais variáveis em uma população, onde o 

procedimento consistirá em posicionar essas diversas variáveis em um grupo específico de 

pessoas. As hipóteses devem ser descritivas e nesse sentido, passíveis de serem quantificadas 

por valores. 

 

6.1.3 Local do estudo 

A pesquisa será realizada no Parque Ecológico olhos D’agua Federal, localizadas na 

Cidade Plano Piloto (Asa Norte) - Brasília-DF. 

A escolha desses do local da amostra justifica-se pela sua adscrição de área, que de 

acordo com o PDAD (Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios), realizada pela Companhia 

de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) em 2016, atende pouco mais de 116.744 

habitantes e 19,92% deles são idosos acima de 60 anos. 

Para a realização da pesquisa será solicitada autorização ao Instituto Brasília Ambiental 

(IBRAM), mediante a assinatura do termo de autorização (ANEXO B). 

 

6.1.4 Amostra 

O estudo será realizado com idosos de 60 anos ou mais que frequenta o Parque ecológico  

Olhos d’Agua. A amostra será constituída por 60 usuários que se voluntariarem a participar 

no período amostral no primeiro semestre de 2018. 

 

6.1.5 Critérios de Inclusão 

Serão incluídos no trabalho idosos com idade maior ou igual a 60 anos, ser usuários 

frequentadores e moradores da Região Administrativa Águas Claras, assinarem o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido e em idosos que não utilizam com frequência o parque ou que 

esteja apenas de passagem, ou seja, não residentes da Região Administrativa. 
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6.2 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE DADOS 

 

 
Para análise dos resultados será utilizada estatística descritiva para aproximação do tema 

(distribuição de frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão) para descrever as 

características da amostra. 

Teste “T” para amostras independentes e as novas serão utilizadas para comparações 

dos dados quantitativos entre sexos e faixas etárias, respectivamente. 

Para avaliação da entrevista será utilizada análise de conteúdo o software SPSS-IBM 

22.0. 

O nível de significância adotado para os testes estatísticos será de 5% (p ≤ 0,05). Os 

resultados serão apresentados em forma de tabelas, gráficos, quadros e na linguagem descritiva. 

 
 

6.2.1 Procedimentos 

 
Os dados serão obtidos através da realização de uma entrevista utilizando um 

questionário semiestruturado com caráter qualitativo contendo questões abertas e fechadas a 

serem respondidas por 60 idosos na cidade d Plano Piloto durante 10 a 15 minutos com cada 

idoso, escolhidos aleatoriamente os quais deverão manifestar participar da pesquisa e assinar o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

 
6.2.2 Retorno aos avaliados 

 
Ao término do trabalho serão fornecidos Folders aos participantes voluntários com o 

resumo das informações conclusivas em relação à pesquisa. 

 
 

7. RECURSOS 

Os recursos utilizados nesta pesquisa serão de total responsabilidade do pesquisador, 

sem que haja qualquer tipo de outro financiamento (APÊNDICE C). 

 

 

8. RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

 



17 
 

A presente pesquisa oferece riscos e benefícios para o pesquisador. Mesmo diante do 

compromisso de veracidade dos fatos, o participante pode não ser totalmente fiel as 

informações, além de existir a possibilidade de criar respostas que não condizem realmente com 

a realidade, se recusar à realizar ou desistir antes de finalizar a pesquisa.  

Este estudo oferece também benefícios, visto que uma pesquisa é fonte produtora de 

conhecimento. Os resultados trarão riqueza de conhecimento para os dados desta pesquisa. 
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9. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 

 

 

9.        ORÇAMENTO 
 

 

Identificação do Orçamento Tipo Valor em Reais (R$) 

Material de escritório Custeio 120,00 

Submissão à revista Custeio 500,00 

Revisor de português Custeio 200,00 

Tradutor Custeio 180,00 

Material Bibliográfico Custeio 100,00 

Estatístico Custeio 800,00 

Total  1.900,00 

Identificação da Etapa Início  Término  

Organização dos instrumentos 05/03/2019 11/03/2019 

Submissão ao CEP 20/03/2019 26/03/2019 

Coleta de dados 05/09/2019 30/09/2019 

Tabulação dos Dados 05/10/2019 15/10/2019 

Análise dos Dados 02/11/2019 23/11/2019 

Estruturação dos dados e organização do 

trabalho final 
05/12/2020 12/12/2020 

Apresentação Final (Defesa) 20/02/2020 20/02/2020 
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ANEXOS E APENDICES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 
 
 

 

O(A) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto: Hemoglicoteste eventual e fatores 

associados em idosos frequentadores do Parque Ecológico Olhos d’Agua do Distrito Federal, sob 

responsabilidade de Ludimila Sousa Rocha , estudante do sexto semestre de enfermagem, Graduanda do 

Centro Universitário Icesp. 

O objetivo desta pesquisa é: Estimar a prevalência de glicemia capilar eventual alterada 

na população idosa que frequenta o Parque Ecológico Olhos D’Agua, com idade de 60 anos 

ou mais. O(A) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa, e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, porque será mantido o mais rigoroso 

sigilo por meio da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). 

O(A) Senhor(a) pode se recusar a responder qualquer pergunta que lhe traga 

constrangimento, e poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum 

prejuízo para o(a) senhor(a). A sua participação será responder um questionário de 16 questões, 

por um tempo estimado de 10 a 15 minutos. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados em meios acadêmicos, podendo ser 

publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda do 

pesquisador. 

Benefícios: Sensibilizar e mobilizar os participantes a seguir praticando atividades que 

venham a propiciar longevidade qualitativamente positiva; 

Riscos: Os riscos são mínimos, podendo acontecer que, durante as respostas, o 

participante se sinta mobilizado emocionalmente ao falar sobre si mesmo. Caso algum dano ou 

risco imprevisto surja, a pesquisa será suspensa imediatamente (RES 466/12 itens V . 3 ). 

Esta pesquisa não implica em nenhum pagamento, e o(a) Sr.(a) pode se retirar a qualquer 

momento sem prejuízo algum. É de responsabilidade do pesquisador o ressarcimento de 

eventual custeio de despesas relacionadas à pesquisa. É de nossa responsabilidade a assistência 

integral caso ocorra danos que estejam diretamente ou indiretamente relacionados à pesquisa. 

Se o (A) Senhor (a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, telefone 

para: O Professor Elias Rocha de Azevedo Filho, Responsável principal pelo projeto no 

TELEFONE (61) 8351-8738. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável 



 

e a outra com o voluntário da pesquisa. 

 

 
 

 
 

 

Pesquisador Responsável  Nome e assinatura 

Brasília,  de  de    



APÊNDICE A Perfil Sócio-Demográfico 
 

 

1) Idade:    
 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

 
2) Estado civil 

( ) Solteiro 

( ) Casado/Amasiado 

 
( ) Separado/Divorciado 

( ) Viúvo 

3) Escolaridade 

 
(  ) Analfabeto  ( ) Ensino fundamental Incompleto 

(   ) Ensino fundamental Completo ( ) Segundo grau Incompleto 

(   ) Segundo grau Completo ( ) Ensino superior Completo 

( ) Ensino superior Incompleto 

4) Diabetes mellitus você possui?    
 

Tempo de diagnóstico:  anos 

 
5) Renda familiar 

 
(  ) Até 1 a 3 salário  mínimo 

( ) De 4 a 6 salários mínimos 

( ) Acima de 6 salários mínimos 

 
Conhecimento do portador sobre a patologia, suas causas, complicações e autocuidado 

 

6) A seu ver, o que é o diabetes mellitus e quais são suas causas? 

 
7) Quais as complicações que a diabetes pode causar na sua saúde? 

 
8) Um paciente que não faz o controle de diabetes pode ter problemas? A seu ver, quais são 

estes problemas? 

9) Você considera que faz os cuidados adequados para controlar o diabetes? 



 

10) Diga-me, quais cuidados que você faz e considera positivo para o controle da 

diabetes? 

 
11) Fatores de riscos associados ao autocuidado e o controle da DM 

 
12) Você recebe orientações adequadas profissionais de Saúde para o controle 

da diabetes? Quais orientações você recebe? 

13) Você tem dificuldades em relação a cumprir estas orientações para o controle  

da diabete? Quais são suas dificuldades? 

14) Você tem apoio da família no controle da glicemia? Além dos medicamentos, 

você realiza outras ações para o controle da diabetes? 

15) Você tem algum hábito negativo que prejudicava o seu quadro de diabetes? 

 
16) Como é a vida de quem tem diabetes mellitus? Descobrir a doença alterou sua 

rotina? 

 

 

 

 
 

Obrigado pela sua contribuição neste estudo! 


