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O Diabetes Mellitus não é o fim, mas sim um novo mundo a ser descoberto, que 

requer cuidados e muito amor próprio... 
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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi Avaliar os efeitos de um programa de educação 

nutricional sobre o comportamento alimentar, parâmetros bioquímicos sanguíneos, 

adiposidade central e qualidade de vida de idosos com diabetes mellitus, atendidos 

em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família. Este trabalho trata-se de um 

estudo quase experimental, no qual a população do estudo será de idosos 

diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2, pertencentes ao município de Lebon 

Régis, os voluntários da pesquisa serão divididos em 2 grupos, grupo controle (GC) e 

grupo experimental (GE). Por meio deste trabalho podemos evidenciar a importância 

do portador do diabetes mellitus tipo 2 adotar um modo de vida saudável com uma 

alimentação adequada e a pratica rotineira de atividades físicas e também 

evidenciamos que a amostra GE obteve grandes conquistas favoráveis à condição de 

saúde: como perda de peso, diminuição do risco cardiovascular, controle da glicose, 

colesterol, triglicerídeos e pressão arterial enquanto a amostra GC teve uma 

regressão, pois em sua maioria essas condições pioraram. 

Palavras- chave: Diabetes Mellitus; Educação Nutricional; Idosos; Doenças 

Cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the effects of a nutritional education 

program on dietary behavior, blood biochemical parameters, central adiposity and 

quality of life of elderly people with diabetes mellitus, treated in a Family Health 

Strategy Unit. This work is a quasi-experimental study, in which the study population 

will be of the elderly diagnosed with type 2 diabetes mellitus, belonging to the 

municipality of Lebon Regis, the research volunteers will be divided into 2 groups, 

control group (CG) and experimental group (GE). By means of this work we can 

highlight the importance of the type 2 diabetes mellitus to adopt a healthy way of life 

with an adequate diet and routine practice of physical activities and also show that the 

GE sample obtained great achievements favorable to the health condition: as loss 

weight gain, cardiovascular risk reduction, glucose control, cholesterol, triglycerides, 

and blood pressure while the CG sample regressed, as most of these conditions 

worsened. 

Keywords: Diabetes Mellitus; Nutrition Education; Seniors; Cardiovascular diseases. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diabetes Mellitus é uma doença que se caracteriza pela elevação da glicose no 

sangue (SBD,2014). Esta alteração pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na 

ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas células beta (β) 

(SBEM,2015; DAVISON,2014.).  

Atualmente o Diabetes Mellitus está entre uma das doenças que mais atinge a 

população. Segundo dados do Ministério da Saúde (2015), aproximadamente 180 

milhões de pessoas no mundo são acometidas por esta doença e há previsão de que 

até o ano de 2030 este número aumente ainda mais, chegando a 300 milhões de 

pessoas. 

No Brasil, o número de pessoas com Diabetes mellitus é de aproximadamente 

9 milhões e os dados tem mostrado que esta doença é uma das maiores causas de 

morte no Brasil, além de causar um grande número de hospitalizações e amputações 

de membros, representa 62,1% dos diagnósticos em pacientes com insuficiência renal 

crônica submetidos a diálise (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Os estudos têm mostrado que a população diabética está aumentando 

consideravelmente, principalmente na população idosa. De acordo com dados do 

Ministério da Saúde (2015) para a população idosa com 65 anos ou mais a prevalência 

observada foi de 22,1%. Em um estudo com 2.566 idosos residentes em 7 municípios 

brasileiros mostrou que 19,4% dos homens e 21,7% das mulheres eram diabéticos 

(Moretto et al., 2016; CHAAN et al, 2014). 

Idosos com Diabetes Mellitus apresentam maiores taxas de morte prematura, 

incapacidade funcional e doenças coexistentes tais como hipertensão, doença 

coronariana e acidente vascular cerebral (Borba et al., 2018). Dentro deste contexto, 

abordagens terapêuticas para o tratamento do Diabetes mellitus são necessárias para 

melhorar, controlar e prevenir possíveis complicações decorrentes do diabetes 

mellitus (BRASIL, 2013). 

Para Silva e colaboradores (2013), o tratamento do diabetes sugere como 

estratégia fundamental para enfrentar os desafios no campo de saúde a educação 

alimentar e nutricional. De acordo com Fernandes (2010), o tratamento nutricional 

adequado aos idosos diabéticos do tipo 2 devem ter como objetivos a redução ou 
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controle da glicemia, atingir o perfil lipídico desejado, manter o peso corporal 

adequado, prevenir, retardar ou tratar as complicações da doença e contribuir para a 

melhoria da saúde e bem estar. 

Neste contexto, os programas de educação nutricional tem a finalidade de 

promover a saúde através da conscientização para uma alimentação saudável em 

idosos com diabetes. Os programas de educação nutricional direcionada a grupo de 

idosos diabéticos possibilitam uma maior sensibilização às necessidades nutricionais 

e escolha de alimentos mais saudáveis, reduzindo o risco de complicações agudas e 

crônicas da doença (HAAS et al., 2012; FONTES-VILLALBA et al, 2014). Além disso, 

é possível evitar ou minimizar as comorbidades associadas ao diabetes como a lesão 

renal, neuropatias, retinopatias, pés diabéticos, gangrena de membros inferiores, 

úlceras de pressão, hipertensão, osteoporose, dislipidemias, obesidade, distensão 

abdominal, vômitos, diarréias, cansaço, AVC, dentre outros, com um programa de 

educação nutricional (CAIAFAIA et al., 2011). 

Neste estudo foi possível observar que a educação nutricional realizada por 

intermédio de palestras com a nutricionista pesquisadora, teve um forte impacto social 

e econômico mediante a população, devido a melhora do controle metabólico, 

melhoria na qualidade da alimentação, hidratação diária, fracionamento de refeições 

e em consequência disto, uma redução na medicação utilizada pelo grupo 

experimental em relação ao grupo controle. 

Para que ocorra os benefícios de um programa de intervenção alimentar no 

tratamento do diabetes mellitus em idosos e diminua os riscos de desenvolver 

doenças cardiovasculares é necessário a aderência ao tratamento e elaboração de 

didáticas em equipe para que alcance uma maior conscientização e efetivação de seu 

programa. Entretanto, os estudos mostram que a população adulta apresenta baixa 

aderência em programas de médio e longo prazo (ACUÑA; CRUZ, 2004. ALMEIDA; 

MOUTINHO; LEITE, 2004). Ademais, os programas de intervenção nutricional tem 

mostrado efeitos sobre fatores de risco cardiovasculares em períodos acima de 3 

meses (ALVAREZ,2007. ARTILHEIRO et. al, 2014. ARANGO,2005. BAPTISTA,1992. 

BALTHAZAR, 2013. BJORNER; OLSEN, 2010. BORBA et.al,2008) e poucos estudos 

tem sido realizado com períodos menores (BRASIL, 2011). 
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Portanto, o objetivo geral da presente pesquisa foi avaliar os efeitos de um 

programa de educação nutricional de 3 meses sobre fatores de risco cardiovasculares 

em idosos diabéticos. Os objetivos específicos foram avaliar:  

a) O perfil e as características nutricionais; 

b) As modificações no comportamento alimentar; 

c) As alterações no perfil lipídico (COLESTEROL TOTAL, HDL-C, LDL-C e TGL) 

e glicêmico sanguíneo; 

d) As mudanças antropométricas na adiposidade central; 

e) Fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares; 

f) A influência do programa nos 4 domínios da qualidade de vida dos diabéticos, 

que são: satisfação, impacto, preocupações sociais/vocacionais e as 

preocupações relacionadas à diabetes; 

As hipóteses do presente estudo são: 

Um programa de educação nutricional que aumente o conhecimento e as 

informações sobre hábitos alimentares saudáveis e que estabeleça uma dieta mais 

apropriada as próprias condições dos idosos diabéticos, pode resultar em benefícios 

à saúde e a qualidade de vida por diminuir o peso corporal, melhorar a tolerância à 

glicose, reduzir a pressão arterial e melhorar o perfil lipídico sanguíneo. 

Para responder aos objetivos desta pesquisa, este trabalho foi estruturado em 4 

capítulos. O capítulo 1 apresenta o referencial teórico, o capítulo  2 a metodologia, o 

capítulo 3 os resultados, o capítulo 4 a  discussão e o capítulo 5 as considerações 

finais. 
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2 ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento é uma etapa importante na sociedade humana, 

considerando não apenas as mudanças biológicas, como também os ajustes sociais 

e culturais. “Envelhecer diz respeito às perdas das funções normais que ocorrem com 

o passar dos anos e começa a ficar mais evidente após os 60 anos” (MONTEIRO, 

2017; SANCHEZ et al, 2016; SHAW et al 2013; SIMÃO et al,2014). 

O envelhecimento é caracterizado como um processo complexo, que envolve 

vários fatores, sendo eles: genéticos, estilo de vida, alimentação, doenças crônicas, 

entre outros (BUENO, 2010; RIPELL,2016; PIMENTEL et al,2010). Especialistas 

afirmam que o processo de envelhecimento começa desde o momento da concepção, 

sendo então a velhice definida como um processo dinâmico e progressivo onde há 

modificações tanto morfológicas como funcionais, bioquímicas e psicológicas que 

determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio 

ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processo 

patológico que culminam por levá-los à morte (CAIAFAIA, 2011; scain et al, 2013).  

Segundo Schneider; Irigaray (2008, p.05) o envelhecimento humano pode 

ser entendido como um processo complexo e composto pelas diferentes idades: 

cronológica, biológica, psicológica e social. 

A idade cronológica mensura a passagem do tempo decorrido em dias, 

meses e anos desde o nascimento, é um dos meios mais usuais e simples de se 

obter informações sobre uma pessoa (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008, p.05). No 

entanto, o conceito de idade é multidimensional e, por isso, a idade cronológica 

não se torna uma boa medida da função desenvolvimental (MARTINELLI,2017; 

VAVIER et al,2015) 

 

A idade cronológica pode ser entendida como algo absoluto e nela são 
fixadas propriedades que podem ser medidas. Ela é medida pelo tempo, 
empregando-se um padrão absoluto ou escalas de medida. Dada a 
comparação do tempo com medida, esta definição tende a obscurecer o fato 
de que o tempo não é fundamentalmente absoluto ou objetivo, mas relativo e 
subjetivo. Diferentes variáveis de tempo, como tempo histórico, idade 
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(nascimento), coorte podem reduzir o mesmo conceito de tempo-físico 
clássico. Entretanto, este modelo não apresenta necessariamente 
concomitância com a idade biológica no processo de envelhecimento 
(SCHROOTS & BIRREN, 1990). 

 

A idade biológica é estipulada pelas modificações corporais e mentais que 

ocorrem ao longo da sequência de desenvolvimento e caracterizam o processo de 

envelhecimento humano, podendo ser assimilado como um processo que se inicia 

antes do nascimento do indivíduo e se estende por toda a existência humana 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008, p.06). 

 

As mudanças e as perdas fazem parte do envelhecimento. A partir dos 
40 anos, a estatura do indivíduo diminui cerca de um centímetro por década, 
principalmente devido à diminuição da altura vertebral ocasionada pela 
redução da massa óssea e outras alterações degenerativas da coluna 
vertebral. A pele fica mais fina e friável, menos elástica e com menos 
oleosidade. A visão também declina, principalmente para objetos próximos. 
A audição diminui ao longo dos anos, porém normalmente não interfere no 
dia-a-dia. Com o envelhecimento, o peso e o volume do encéfalo diminuem 
por perda de neurônios, mas, apesar desta redução, as funções mentais 
permanecem preservadas até o final da vida (COSTA & PEREIRA, 2005). 

 

Esta idade refere-se basicamente as mudanças no organismo do indivíduo 

com o aumento de idade cronológica. 

A idade social é estabelecida pela conquista de hábitos e status social pelo 

indivíduo para integrar de muitos papéis sociais ou expectativas em relação às 

pessoas de sua idade, em sua cultura e em seu grupo social (SCHNEIDER; 

IRIGARAY, 2008, p.06; FRANCO JR; HELENO; LOPES, 2013). 

 

Um indivíduo pode ser mais velho ou mais jovem dependendo de como 
ele se comporta dentro de uma classificação esperada para sua idade em 
uma sociedade ou cultura particular. A medida da idade social é composta 
por performances individuais de papéis sociais e envolve características 
como tipo de vestimenta, hábitos e linguagem, bem como respeito social por 
parte de outras pessoas em posição de liderança (SCHNEIDER; IRIGARAY, 
2008, p.06). 
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A idade social diz respeito à avaliação do grau de adequação de um indivíduo 

ao desempenho dos papéis e dos comportamentos esperados para as pessoas de 

sua idade, num dado momento da história de cada sociedade (PINHEIRO, 2017; 

VALCARENGHI et al,2015). 

 

Por outro lado, o envelhecimento social deve ser entendido como um 
processo de mudanças de papéis sociais, no qual são esperados dos idosos 
comportamentos que correspondam aos papéis determinados para eles. Há 
papéis que são graduados por idade e que são típicos desta parte da vida. 
Diferentes padrões de vestir e falar são esperados de pessoas em diferentes 
idades, e o status social varia de acordo com as diferenças e de acordo com 
a idade (SCHROOTS & BIRREN,1990). 

 

A idade social confere aos comportamentos concedidos aos papéis etários que 

a sociedade determina para os seus membros. Ela é estabelecida por particularidades 

que caracterizam as pessoas e que variam de acordo com a cultura, o gênero, a classe 

social, o avançar das gerações e das condições de vida e de trabalho, uma vez que 

as desigualdades destas condições levam a desigualdades no processo de 

envelhecer (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008, p.06). 

Pode ser descrita como “à relação que existe entre a idade cronológica e às 

capacidades psicológicas, tais como percepção, aprendizagem e memória, as quais 

prenunciam o potencial de funcionamento futuro do indivíduo” (SIMÃO et al., 2014; 

GILIS-JANUSZEWSKARTAL,2018). 

Hoyer e Roodin (2003) definem a idade psicológica como: 

 

As habilidades adaptativas dos indivíduos para se adequarem às 
exigências do meio. As pessoas se adaptam ao meio pelo uso de várias 
características psicológicas, como aprendizagem, memória, inteligência, 
controle emocional, estratégias de coping etc. Há adultos que possuem tais 
características psicológicas com graus maiores que outros e, por isso, são 
considerados “jovens psicologicamente”, e outros que possuem tais traços 
em graus menores e são considerados “velhos psicologicamente”. 
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Esta idade é caracterizada por um conjunto de dificuldades relacionadas à 

memória, concentração, orientação e aprendizagem, conforme afirmam Schneider; 

Irigaray (2008, p.07): 

Em parte, a caracterização do indivíduo como velho é dada quando ele 
começa a ter lapsos de memória, dificuldade de aprendizado e falhas de 
atenção, orientação e concentração, comparativamente com suas 
capacidades cognitivas anteriores. Sabe-se que mesmo durante o processo 
de envelhecimento normal, algumas capacidades cognitivas como a rapidez 
de aprendizagem e a memória diminuem naturalmente com a idade. No 
entanto, essas perdas podem ser compensadas por ganhos em sabedoria, 
conhecimento e experiência. Felizmente, na maioria das vezes, o declínio no 
funcionamento cognitivo é provocado pelo desuso (falta de prática), doenças 
(como depressão), fatores comportamentais (como consumo de álcool e 
medicamentos), fatores psicológicos (por exemplo, falta de motivação, de 
confiança e baixas expectativas) e fatores sociais (como a solidão e o 
isolamento), mais do que o envelhecimento em si (WHO, 2005). 

 

A idade psicológica pode também ser definida pelos padrões de 

comportamento adquiridos e mantidos ao longo da vida e tem uma influência direta 

na forma como as pessoas envelhecem (SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008, p.07).  

O envelhecimento considerado normal, denominado senescência, abrange 

eventos naturais “que ocorrem através do tempo e que levam a um declínio funcional, 

aumentando nossa vulnerabilidade e a probabilidade de ficarmos doentes” (SOARES, 

2014; ARTILHEIRO et al,2014). 

 

 A senescência tem características particulares, e mesmo entre 
indivíduos da mesma idade pode haver grandes diferenças nas reservas 
funcionais: há idosos bem dispostos e em boas condições de saúde; há 
também idosos cansados e com muitos problemas de saúde (MACHADO, 
2015). 

 

Ainda conforme Machado (2015), as alterações mais comuns no processo de 

envelhecimento são:  

a) A pele perde a elasticidade e fica mais fina, sua menos e produz menos sebo; 

b) O andar fica mais lento, a flexibilidade e os reflexos diminuem; 

c) A saliva diminui, os movimentos de deglutição são mais lentos; 
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d) O sistema imunológico é menos ativo; 

e) O sistema de adaptação de pressão arterial e temperatura também mudam; 

f) O conteúdo de cálcio dos ossos, a massa e força muscular diminuem; 

g) O cérebro diminui de tamanho, porém preserva suas funções; 

h) O coração pode bater mais lento; 

i) Há uma diminuição da capacidade do pulmão ventilar e da habilidade de tossir; 

j) Os rins diminuem sua reserva funcional; 

k) O sono se altera. 

Além das alterações citadas anteriormente os idosos podem apresentar 

algumas patologias causadas pelo envelhecimento, dentre elas estão a hipertensão 

arterial, doenças cardiovasculares, osteoporose e o diabetes mellitus 13. 

 

2.1 DIABETES MELLITUS E ENVELHECIMENTO 

 

O diabetes mellitus é considerado uma doença metabólica de fator multicausal, 

que em comum ocorre a alteração da glicose sanguínea resultante de defeitos na 

secreção de insulina e/ou em sua ação, mas que apresenta-se concomitantemente 

em pacientes que no geral tem outras doenças associadas, como hipertensão arterial 

sistêmica, dislipidemia e obesidade (CORTEZ et. al, 2015). 

Segundo Calixto-Lima e Reis (2012), atualmente o diabetes mellitus pode ser 

classificado de acordo com a etiologia da doença, e inclui cinco classes distintas, 

sendo diabetes mellitus tipo 1 (DM1), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), diabetes mellitus 

tipo 3 (DM3), diabetes mellitus gestacional e outros tipos específicos. 

O DM1 representa entre 5 a 10% de todos os casos diagnosticados, podendo 

ocorrer em qualquer idade, porém há predomínio em crianças, adolescentes e adultos 
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jovens com até 30 anos de idade, e se devem a duas formas distintas: a 

imunomediada que resulta da agressão ambiental que destrói as células endócrinas 

do pâncreas, e idiopática que se refere as formas de doença sem etiologia conhecida 

(CORRER et al, 2008). 

Cerca de 90% dos casos diagnosticados no Brasil de pacientes portadores 

desta patologia representa o DM2, e mais frequentemente pode ocorrer em pacientes 

obesos com idade igual ou superior a 40 anos (COSTA et al, 2011). É considerada 

uma doença progressiva associada à síndrome metabólica, que é uma condição 

caracterizada por aumento da circunferência abdominal, resistência à insulina, 

intolerância à glicose, dislipidemia e aumento da pressão arterial sistêmica, fatores 

estes, que elevam o risco cardiovascular do paciente (COSTA; ALFENAS;COTTA, 

2011).  

O DM2 é uma doença crônica que em 75% dos casos é atribuída a obesidade, 

e que compromete significativamente a qualidade de vida do paciente, e com isto, 

podemos observar que uma educação em saúde e reeducação alimentar é uma 

ferramenta essencial no atendimento deste tipo de paciente (FERNANDES, 2010). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2014) uma epidemia de diabetes 

mellitus (DM) está em curso. Hoje em dia, calcula-se que a população mundial com 

diabetes é da ordem de 382 milhões de pessoas e que deverá atingir 471 milhões em 

2035. Aproximadamente 80% desses indivíduos com DM vivem em países em 

desenvolvimento, onde a epidemia tem maior intensidade, quando grupos etários de 

indivíduos mais jovens vêm aumentando consideravelmente sua proporção. 

 

 Os estudos com idosos tem mostrado uma prevalência alta de DM do tipo 2. 

Por exemplo, no estudo de Silva et al. (2016) a prevalência de DM em idosos foi 

23,5%. Em outro estudo realizado por Vitoi et al (2015) a prevalência do diabetes foi 

de 22,4%, enquanto Azevedo et al (2012) encontrou em sua pesquisa uma 

prevalência de 21,6%. No estudo de Santos (2015) verificou uma prevalência de 

22,1% de Diabetes Mellitus em idosos. De acordo com as pesquisas citadas 

anteriormente os autores mostram que as variáveis sociodemográficas, o sexo e o 

grau de escolaridade estiveram estatisticamente associados ao DM e a maior 
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prevalência da morbidade foi verificada entre mulheres e entre aqueles que tinham 

menos anos de estudo, destacando também que quanto maior o Índice de Massa 

Corpórea (IMC) maior a prevalência de DM2 em idosos. 

“As alterações que ocorrem com o envelhecimento e com o diabetes podem 

interagir, especialmente com relação à diminuição geral relacionada com a idade na 

reserva fisiológica em muitos sistemas orgânicos” (BLAUM; HALTER, 2009). “A 

prevalência do diabetes e da intolerância à glicose aumenta com o envelhecimento” 

(BLAUM; HALTER, 2009).  

“Não há indícios indicando que a fisiopatologia seja diferente em idosos do que 

em adultos mais jovens”, porém “as alterações fisiológicas que parecem acompanhar 

o processo de envelhecimento produz alterações no metabolismo da glicose, mesmo 

em indivíduos idosos muito saudáveis” (BLAUM; HALTER, 2009). Essas alterações 

“se manifestam basicamente como uma elevação dos níveis de glicose no sangue” 

(BLAUM; HALTER, 2009).  

 

Além das alterações intrínsecas do envelhecimento, fatores extrínsecos 
podem contribuir para a intolerância à glicose.  O declínio na massa corporal 
magra e o aumento da gordura corporal que acompanha o envelhecimento 
podem contribuir para a resistência à insulina. Níveis de atividades físicas 
diminuem com a idade e, essas alterações podem precipitar ou acelerar as 
alterações na composição corporal. Estudos de atletas máster e não-atletas 
idosos indicam que algumas desses alterações podem ser evitadas ou 
modificadas com exercício. Drogas comumente usadas por idosos, incluindo 
diuréticos, estrogênio, simpatomiméticos, glicocorticoides, niacina, fenitoína 
e antidepressivos tricíclicos podem afetar desfavoravelmente o metabolismo 
da glicose, exacerbando a intolerância à glicose. Estados de estresse como: 
infarto do miocárdio, infecção, queimaduras e cirurgias podem piorar a 
intolerância à glicose e precipitar hiperglicemia em jejum (BLAUM; HALTER, 
2009). 

 

2.2 Prevenção e Tratamento do Diabetes Mellitus 

 

 

Para a prevenção de forma efetiva e eficaz deve ocorrer no início do DM que é 

a prevenção primária ou no início de suas complicações agudas ou crônicas, a 

prevenção secundária (SBD, 2014). 
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A prevenção primária protege indivíduos suscetíveis de desenvolver DM, 
tendo impacto por reduzir ou retardar tanto a necessidade de atenção à saúde 
como a de tratar as complicações da doença. Atualmente, a prevenção 
primária de DM não tem uma base racional que se possa aplicar a toda 
população. [...] As proposições mais aceitáveis baseiam-se no estímulo do 
aleitamento materno e em evitar a administração do leite de vaca nos 
primeiros 3 meses de vida.[...] Quanto ao DM2, condição na qual a maioria 
dos indivíduos também apresenta obesidade, hipertensão arterial e 
dislipidemia, as intervenções devem abranger essas múltiplas anormalidades 
metabólicas, o que, além de prevenir o surgimento de diabetes, estaria 
também evitando doenças cardiovasculares e reduzindo a mortalidade (SBD 
2014).  

 

Segundo Turatti apud Goussinsky (2015) nos últimos anos, “os medicamentos, 

que possibilitam a ação da insulina, e até a introdução de insulina no organismo [...], 

foram importantes para haver um melhor controle da doença, principalmente da taxa 

de açúcar no sangue, mas nem por isso sua gravidade diminuiu”. 

Para Cohen apud Goussinsky (2015) no tratamento do DM2 diversas questões 

devem ser analisadas, dando destaque para às questões cardíacas. ”Tratar diabetes 

é fazer tratamento cardíaco preventivo”. É necessário um tratamento multidisciplinar 

para o diabetes e que possibilite o tratamento em conjunto para os três itens: glicose, 

pressão arterial, e os lipídios (gordura). 

“Os pilares para a prevenção da doença são baseados na alimentação 

saudável, sem excesso de açúcar e carboidratos, e exercícios físicos regulares” 

(GOUSSINSKY, 2015). 

De acordo com a American Diabetes Association (ADA, 2016), o tratamento do 

Diabetes Mellitus do tipo 2 envolve medicamentos, exercício físico e alimentação 

adequada. A alimentação adequada e equilibrada se torna um importante aliado no 

controle glicêmico, pois auxilia na prevenção de riscos cardiovasculares, obesidade e 

doenças crônicas, que elevam o risco de desenvolvimento e agravamento do DM2 

(COSTA et al, 2011). 

 

A atividade física é importante para estimular a produção de insulina e 
aumentar a capacidade muscular na absorção de glicose. Além disso, é 
importante o acompanhamento períodico, pelo menos anual, dos níveis de 
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glicose no sangue. O nível de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas 
que transporta a glicose para os tecidos, costuma ser normal nesses casos. 
O problema é que, devido às condições desfavoráveis, como placas de 
gordura, o organismo criou "resistência à insulina" e não consegue mais 
utilizá-la. Sem a atuação da insulina, a quantidade de glicose (açúcar) no 
sangue aumenta, o que provoca sérios danos, já que o atrito do açúcar com 
as paredes de veias, artérias, por exemplo, promove feridas e corrosão no 
interior do organismo. Entupimentos também costumam ocorrer, levando a 
infartes e derrames (GOUSSINSKY, 2015).  

 

2. 3 PRINCÍPIOS PARA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NO DIABETES MELLITUS 

 

2.3.1 Princípios Básicos para a Terapia Nutricional 

 

“A ciência tem evidenciado que a terapia nutricional é fundamental na 

prevenção, tratamento e gerenciamento do Diabetes Mellitus” (NASCIMENTO, 2017). 

“A terapia nutricional no Diabetes Mellitus tem como alvo o bom estado 

nutricional, saúde fisiológica e qualidade de vida do indivíduo, além disso, prevenir e 

tratar complicações a curto e longo prazo, e as comorbidades associadas” (SBD, 

2014). 

 

Tem sido bem documentado que o acompanhamento nutricional, 
realizado por nutricionista especialista favorece o controle glicêmico 
promovendo redução de 1% a 2% nos níveis de hemoglobina glicada, 
independentemente do tipo de diabetes e tempo de diagnostico. Sabe-se 
também que quando associado a outros componentes do cuidado em 
diabetes, o acompanhamento nutricional pode melhorar ainda mais os 
parâmetros clínicos e metabólicos dessa doença (SBD, 2014). 

 

“Embora o aparecimento do DM1 não seja evitável, o DM do tipo 2 pode ser 

retardado ou prevenido, por meio de modificações no estilo de vida, que incluem dieta 

e atividade física” (SBD, 2014). 

 



    24 

 
O alerta mundial para a prevenção do diabetes tipo 2 e reforçado pelo 

substancial aumento na prevalência dessa doença nas ultimas décadas. 
Apesar de a suscetibilidade genética parecer desempenhar um papel 
importante na ocorrência do diabetes tipo 2, a atual epidemia provavelmente 
reflete mudanças no estilo de vida, caracterizadas pelo aumento da ingestão 
energética e redução da atividade física que juntamente com sobrepeso e 
obesidade parecem exercer papel preponderante no aparecimento do 
diabetes (SBD, 2014). 

 

Programas organizados que enfatizam mudanças no estilo de vida, entre elas: 

educação nutricional, moderação das concentrações de gorduras e energéticas, 

associadas a pratica de exercício regular e monitoramento pelos profissionais de 

saúde, pode conduzir a perda de peso em longo prazo em torno de 5% a 7% do peso 

corporal (SBD, 2014). 

 

A conduta nutricional deverá ter como foco o indivíduo, considerando 
todas as fases da vida, diagnóstico nutricional, hábitos alimentares e 
socioculturais. A intervenção nutricional direcionada ao paciente diabético 
deve integrar insulina, alimentação e atividade física, reforçando a 
necessidade do ajuste insulínico ao plano alimentar individualizado como 
chave para o adequado controle metabólico (NASCIMENTO, 2017). 

 

A nutrição equilibrada estabelecida a partir de concentrações adequadas de 

macros nutrientes e micronutrientes, prescritos de forma individualizada e, deve se 

basear nos objetivos do tratamento, o quadro abaixo apresenta a ingestão dietética 

recomendada: 

 

Quadro 1- Composição nutricional do plano alimentar indicado para portadores de 

Diabetes Mellitus 

 

MACRONUTRIENTES INGESTÃO RECOMENDADA 

Carboidratos (CHO) Carboidratos totais 45% a 60% 

Não inferiores a 130g/dia 

Sacarose Até 10% 
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Frutose Não se recomenda adição nos alimentos 

Fibra Alimentar Mínimo de 20g/dia ou 14g/1.000 kcal 

MICRONUTRIENTES INGESTÃO RECOMENDADA 

Gordura total (GT) Até 30% do VET1 

Ácidos graxos saturados (AGS) < 7% do VET 

Ácidos graxos trans (AGT) ≤ 1g 

Ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) Até 10% do VET 

Ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) Completar de forma individualizada 

Colesterol < 200 mg/dia 

Proteína  Prescrição individualizada 

MICRONUTRIENTES INGESTÃO RECOMENDADA 

Vitaminas e minerais Segue as recomendações da população não 
diabética 

Sódio Até 2.000 mg 

Fonte: SBD - Sociedade Brasileira de Diabéticos (2014). 

 

2.4 Educação Nutricional em Diabetes  

Portadores de DM tipos 1 e 2 e seus familiares devem ser incorporados em 

programas de educação nutricional, a partir do diagnostico para  uma eficaz 

conscientização da importância do autocuidado e da independência quanto a decisões 

e atitudes em relação a alimentação para o controle do DM (SBD, 2014). 

 

Educação nutricional é parte do plano alimentar como ferramenta para 
otimizar a aderência a terapia nutricional. Através do conhecimento é possível 
para o portador de diabetes compreender a importância e influencia dos 
alimentos na homeostase glicêmica e prevenção de complicações tardias 
(SBD, 2014). 

                                                           

1 VET: Valor Energético Total, considerar as necessidades individuais, utilizando parâmetros semelhantes à 
população não diabética, em todas as faixas etárias. 
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A alimentação esta diretamente relacionada com questões psicossociais e 

culturais e para que haja uma mudança concreta e efetiva nos hábitos alimentares é 

necessário um trabalho insistente e consecutivo com os indivíduos usando de 

estratégias como atividades em grupos, oficinas e palestras (CORTEZ et al., 2015). 

 Na alimentação recomendada para portadores do Diabetes Mellitus é 

importante uma dieta eficiente, deve-se ter atenção aos diversos fatores que podem 

influenciar a variabilidade glicêmica dos alimentos, tais como: a origem, clima, solo, 

preparo, tempo de cozimento, teor de gorduras, proteínas, temperatura e acidez 

(RODACKI et al, 2015). 

“A dieta indicada para pacientes diabéticos deve conter alto teor de fibra 

alimentar, já que esta reduz a velocidade de absorção da glicose em nível intestinal, 

contribuindo para o controle glicêmico e melhoria do perfil lipídico” (COSTA et al. 2011 

apud WURCH, 1997). 

 O portador de DM em sua dieta precisa consumir os macronutrientes que são 

os carboidratos, fibras e lipídeos que ingeridos diariamente asseguram uma 

alimentação saudável (RUSSEL et al., 2012). 

Referente aos carboidratos a ingestão dietética para pessoas com diabetes 

segue recomendações semelhantes as definidas para a população geral, respeitando 

concentrações entre 45% e 60% do requerimento energético (SBD, 2014).  

 

Os carboidratos são classificados em simples e complexos. Glicose, 
frutose, sacarose e lactose são os carboidratos simples mais encontrados nos 
alimentos, estando o amido entre os complexos. Os carboidratos simples são 
formados por açúcares  simples ou por um par deles; sua estrutura química  
faz com que possam ser facilmente digeridos e mais rapidamente absorvidos. 
Como exemplo temos açúcar de mesa, mel, açúcar do leite e das frutas, 
garapa, rapadura, balas, muitos chicletes, doces em geral, refrigerantes, 
entre outros. 

Já os carboidratos complexos são formados por cadeias mais complexas 
de açúcares, podendo sua digestão e absorção ser mais prolongada 
(SEYFFARTH, 2007). 
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Em relação à ingestão de fibras para o indivíduo com DM deve ser o 

recomendado à população em geral, uma vez que não há necessidade de recomendar 

o consumo maior. De forma geral recomenda-se o consumo de 14g/1.000kcal (SBD, 

2014). 

“As fibras são encontradas nos vegetais, principalmente em folhas, raízes, 

talos, sementes e bagaços. As principais fontes alimentares são frutas, verduras, 

legumes, farelo de aveia e de cevada, semente de linhaça, além de leguminosas” 

(SBD, 2014). 

 

De maneira simplista, as fibras podem ser divididas em solúveis 
insolúveis e apresentam propriedades distintas e benefícios diversos. As 
fibras solúveis possuem efeitos benéficos na glicemia e no metabolismo dos 
lipídios, enquanto as insolúveis agem contribuindo para a saciedade e o 
controle de peso, além da preservação da saúde intestinal (SBD, 2014). 

 

 Ainda pertencendo aos macronutrientes “as gorduras ou lipídios são 

componentes alimentares orgânicos que, por conterem menos oxigênio que os 

carboidratos e as proteínas, fornecem taxas maiores de energia” (SEYFFARTH, 

2007). 

A primeira meta para portadores de DM e limitar a ingestão de acido graxo 

saturado, acido graxo trans e colesterol, com a finalidade de reduzir o risco 

cardiovascular (SBD, 2014). 

 Outro item importante na dieta do portador de DM são os micronutrientes que 

se tratam das vitaminas e os minerais, onde cada um é de extrema importância na 

dieta uma vez que exercem funções específicas e essenciais para o funcionamento 

das células (SEYFFARTH, 2007). 

Em relação às vitaminas suas funções são: regular as funções celulares 

envolvidas nas funções de proteção (imunológicas), lembrando que as vitaminas não 

contem energia, mas são necessárias para as reações energéticas. São elas: 

vitaminas hidrossolúveis: complexo B, ácido fólico e vitamina C; vitaminas 

lipossolúveis: A, D, E, K (SBD, 2014). 
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Em relação aos minerais estes “são necessários para o crescimento, 

reprodução e manutenção do equilíbrio entre as células, fazem parte dos tecidos, 

envolvidos na contração muscular e na transmissão dos impulsos nervosos” São eles: 

cálcio, ferro, sódio, potássio, magnésio, zinco, selênio entre outros (NAHAS,2013). 

 O portador de DM conforme citado acima precisa seguir uma dieta diferenciada 

para respeitar e/ou diminuir os níveis de glicose e também para suprir suas 

necessidades que são especificas e para isso é necessário o auxilio de um profissional 

de nutrição, e este deve seguir as seguintes fases: 

Fase da anamnese, a qual corresponde no momento em que o tratamento 

nutricional é iniciado, são de extrema importância o levantamento de dados e o 

encontro entre o profissional e o portador de DM. 

“Essa fase inclui registros antropométricos (peso, altura, circunferências 

abdominais e outras medidas do corpo do paciente que o profissional julgue 

necessário)” (GONZALES, 2016). “Também será importante selecionar no hábito 

alimentar dessa pessoa os alimentos preferidos e os não preferidos, além da 

quantidade desses alimentos, número e horário das refeições” (Gonzales, 2016).   

 

É necessário que as informações estejam o mais próximo possível da 
realidade, garantindo que não sejam acrescentadas ou omitidas de forma a 
confundir o profissional. Também é preciso que o nutricionista observe o 
estado físico do paciente, procurando detectar palidez, condição de 
elasticidade da pele, presença de tecido adiposo ou perdas, presença de 
edemas ou inchaço em qualquer parte do corpo, de pequenas feridas, 
dormências ou cãibras de alguns membros.Além disso, o profissional deve 
ficar atento à condição dos cabelos e unhas, dentição, capacidade de 
mastigação, condição da sua força para andar, ânimo para fazer as coisas, 
possíveis queixas de fraquezas, enjoos, presença de vômitos, diarréias ou 
constipação. Aqui também devem ser registradas as taxas de alguns exames 
bioquímicos como, por exemplo: glicemia, hemograma, taxas de colesterol e 
frações, creatinina, uréia, acido úrico, sódio, potássio, além de taxas de 
algumas enzimas como GGT, TGP etc. No caso da pessoa possuir algumas 
outras doenças ou comorbidades já presentes, os tipos de medicações 
prescritas com seus respectivos horários devem ser mantidos. Nessa fase a 
habilidade do profissional nutricionista para coletar os dados tem extrema 
importância (GONZALES, 2016). 
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Nessa fase é imprescindível que se estabeleça a relação de confiança entre 

profissional e paciente, para que o paciente esclareça qual seu real estado para que 

o profissional consiga realizar um melhor desempenho. 

Fase de avaliação nutricional: Segundo Gonzales (2016) Os dados coletados 

na fase anamnese vão viabilizar ao nutricionista diagnosticar o estado nutricional, 

assim saber em que grau houve prejuízo ou não da condição nutricional. “Esse é o 

pontapé inicial do tratamento”. O profissional terá obtenção da necessidade nutricional 

do paciente em termos de calorias, proteínas e, caso sejam detectadas algumas 

carências específicas de vitaminas ou minerais, também devem ser consideradas 

como necessidade na alimentação.  

Nessa fase é indispensável que o profissional tenha um amplo conhecimento, 

pois as informações coletadas devem ser traduzidas com o máximo de precisão para 

que haja uma real eficiência no tratamento. 

Fase de Orientação e Programa Nutricional: Nessa fase profissional e 

paciente devem entrar num acordo sobre a alimentação a ser prescrita, pois é 

importante que o paciente seja motivado a seguir a dieta.  

 

O programa alimentar deve ter objetivos claros como, por exemplo: 
manutenção da glicemia a níveis aceitáveis, estimativa de correção de peso 
e de carências nutricionais, auxilio para manter as taxas bioquímicas dentro 
da normalidade e outros objetivos traçados em comum acordo entre paciente 
e profissional (GONZALES, 2016). 

 

Conforme Gonzales (2016) para garantir a execução do programa, o 

profissional de nutrição deve oferecer ao diabético alguns recursos para facilitar sua 

adesão à dieta e seu novo estilo de vida, entre eles são: 

 

 Cardapio orientativo das refeições: normalmente são seis refeições e 
mais outras que forem oportunas (café da manhã, colação, almoço, 
lanche da tarde, jantar e um lanche da noite/noturno). 

 Horário das refeições: Normalmente as refeições devem acontecer no 
mínimo a cada duas horas e no máximo a cada três horas. O consumo 
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de alimentos de acordo com os horários visa o casamento entre o pico 
de eficiência dos medicamentos insulina ou hipoglicemiantes para 
otimizar o uso dos remédios e também evitar uma das intercorrências 
mais graves no tratamento da diabetes que é a hipoglicemia. Uma 
atenção especial deve ser dada a paciente insulinodependente, 
principalmente em relação aos horários e tipos das refeições noturnas. 

 Definição dos alimentos: é feito de acordo com a condição nutricional 
do paciente e a refeição ao qual é destinado. 

 Per capitas dos alimentos: é feito de acordo com a refeição, se possível 
em per capitas prontas ou quantidades prontas e cabe ao profissional 
traduzir as orientações com maior facilidade possível para execução. As 
referências em gramagem pronta, juntamente com medidas caseiras 
para cada porção dos alimentos a serem consumidos, tem facilitado o 
entendimento do paciente sobre a sua dieta (grifos do autor). 

 

Novamente a confiança mútua entre profissional e paciente é evidenciada, pois 

precisa haver consenso para adesão ao tratamento e ambos devem esclarecer 

duvidas nessa fase. 

Fase de Execução do Programa Nutricional: “Essa é uma das fases mais 

difíceis do tratamento porque é nesse momento que vão acontecer as mudanças de 

habito, rotina e comportamento” (GONZALES, 2016). 

Agora é momento em que o paciente precisa mudar seus hábitos alimentares, 

será esclarecido seus antigos e novos hábitos, e isso pode ser impactante para o 

paciente que precisa contar com o apoio da família para conseguir mudar sua dieta 

de forma efetiva. 

Muitas vezes o paciente é o único diabético da família e a separação dos 
alimentos na casa se torna difícil, mas a boa notícia é que um programa 
nutricional feito para o diabético é altamente saudável e pode ser aproveitado 
pelo resto da família, resultando em uma alimentação benéfica para todos 

(GONZALES, 2016).   

 

“Cabe ao profissional conduzir as orientações com seu conhecimento e 

experiência” (GONZALES, 2016). 

Fase Monitoramento dos Resultados e Programa Nutricional: Para 

Gonzales (2016) o profissional deve criar indicadores para medir a eficácia do 

programa nutricional e acompanhar a evolução nutricional do paciente. Podendo ser: 
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 Medição periódica do peso; 

 Medição periódica da glicemia diária pelo menos três vezes – uma 
medição no jejum, outra duas horas após o almoço e uma medição 30 
minutos antes de dormir. 

 Exames bioquímicos devem ser feitos pelo menos a cada dois meses. Se 
for apenas para acompanhar outras solicitações, podem ser feitas de 
acordos com critérios dos profissionais que acompanham o paciente, 
entre eles: hemograma, glicemia, uréia, creatinina, sódio e potássio. 

 Acompanhamento nutricional com periodicidade a ser combinada entre o 
profissional nutricionista e paciente. 

 

Para Gonzales (2016) os objetivos gerais do programa nutricional para diabetes 

são: controle de peso e/ou redução; Controle da glicemia; Evitar ou minimizar as 

comorbidades (Lesão renal, neuropatias diabéticas, retinopatias, pés diabéticos, 

gangrena de membros inferiores, úlceras de pressão, hipertensão, osteoporose, 

dislipidemias, obesidade, distensão abdominal, vômitos, diarréias, cansaço, AVC, 

dentre outros). 

 

2.5 EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

Conceitua-se a educação em saúde como o diálogo entre profissionais e 

usuários que permite construir saberes e aumentar a autonomia das pessoas no seu 

cuidado. Possibilita, ainda, o debate entre população, gestores e trabalhadores a fim 

de potencializar o controle popular, tornando-se mecanismo de incentivo à gestão 

social da saúde (ALMEIDA; MOUTINHO; LEITE, 2014 apud BRASIL, 2009). 

Além de melhorar a saúde dos indivíduos já diagnosticados com determinada 

patologia, a educação em saúde tem também como objetivo a promoção de saúde e 

prevenção de doenças, através de estratégias de conscientização, que vão desde 

informações rotineiras, até informações, dinâmicas e palestras em grupos 

(MSD,2017). 
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Quando falamos em promoção de saúde, é importante enfatizar que a 

educação em saúde tem papel fundamental na contribuição da melhoria na qualidade 

de vida dos pacientes, pois contribui para autonomia das pessoas mediante escolhas 

alimentares, sempre observando e considerando a cultura e afetividade pelo alimento 

de cada indivíduo (WHITE,2015). 

O desenvolvimento da educação em saúde permite gerar transformações, 

entretanto essa possibilidade relaciona-se ao modo como tal ação está sendo 

desenvolvida pelos profissionais com a população (ALMEIDA, MOUTINHO, LEITE, 

2014 apud SILVA, DIAS, RODRIGUES, 2009). 

As ações educativas em saúde são processo, que objetivam capacitar 

indivíduos e ou grupos, de modo que, possam assumir ou ajudar na melhoria das 

condições de saúde da população. Devendo, portanto, oferecer condições para que 

as pessoas desenvolvam o senso de responsabilidade, tanto por sua própria saúde, 

como pela saúde da comunidade (XAVIER, 2008 apud LEVY, 2000). 

Quando nos reeducamos através da alimentação, e mudanças nos hábitos de 

vida, a melhora no quadro do paciente diabético se torna evidente, e tendo isto como 

base, surgiram vários programas educativos com objetivo de conscientizar a 

população e auxiliá-los no tratamento e prevenção da doença (FIGUEIREDO et al, 

2010). 

Segundo Costa et.al. (2011) a Organização Pan-Americana da Saúde, 

considera que o aumento da realização de atividade física e a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis não são apenas um problema individual, mas sim um problema 

social, que exige estratégias de ação voltadas para a população, considerando os 

aspectos culturais apresentados por ela. 

“É necessário que haja uma transformação na maneira de pensar da população 

e principalmente na ótica dos técnicos de saúde envolvidos nesse processo” (COSTA 

et al. 2011). 

“Para que tal fato ocorra, é preciso a promoção de processos participativos, que 

desenvolvam no indivíduo a capacidade de decisão ante os problemas” (COSTA et al. 

2011). 
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3.0 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Tratou-se de um estudo quase-experimental, com abordagem quantitativa e com 

delineamento longitudinal. Assim como os desenhos verdadeiramente experi-mentais, 

os desenhos quase-experimentais examinam relações de causa e efeito entre 

variáveis independentes e dependentes (SOUSA; DRIESSNACK; MENDES, 2007). O 

propósito dos quase-experimentais é adequar o delineamento a ambientes mais 

parecidos com o real, e ainda assim controlar o maior número possível de ameaças a 

validade interna (THOMAZ; NELSON; SILVERMAN, 2007). 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população do estudo foi de idosos diagnosticado com Diabetes Mellitus (DM) 

tipo 2, pertencentes ao município de Lebon Régis, atendidos na unidade central de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). Para a determinação do tamanho da amostra 

foi realizado o cálculo amostral a partir da proposta de Arango (2005) e se baseou nos 

dados fornecidos pela unidade central de Estratégia da Família (ESF) de um total de 

150 idosos cadastrados e com diabetes, considerando um intervalo de con-fiança de 

95%, erro amostral de 5%, acréscimo de 10% para atender eventuais casos de perda 

e tendo como referência um contingente de 26% da população de idosos com 

diabetes. Desta forma, o tamanho da amostra para a pesquisa seria de 46 idosos de 

ambos os sexos, divididos em 2 grupos, um grupo controle (GC) e o outro grupo 

experimental (GE), porém devido a dificuldade de conseguir que os idosos aceitassem 

participar de todas as reuniões e devido as desistências durante a aplicação da 

pesquisa, cada grupo foi composto por 10 pacientes.  

Para a seleção da amostra foi utilizado os procedimentos de amostragem aleatória 

simples, garantindo a cada elemento da população a mesma chance de ser escolhido, 

evitando viés estatístico. Os seguintes critérios de inclusão e exclusão foram utilizados 

para seleção da amostra: 
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1) Inclusão – idosos com idade igual ou acima de 60 anos, diagnosticados com 

diabetes mellitus pelo médico, de ambos os sexos, que residiam na cidade de Lebon 

Régis-SC, cadastrados na unidade central da ESF, alfabetizados, que aceitassem 

realizar os exames bioquímicos, as avaliações antropométricas e nutricionais, que não 

tivessem participado de qualquer programa de educação nutricional nos últimos 12 

meses, que tivessem capacidade física e mental de participar das atividades do 

programa, e que assinassem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

2) Exclusão - Pacientes não diagnosticados pelo médico, com idade inferior a 60 

anos, inseridos em programas de promoção da saúde, analfabetos, que não residirem 

na cidade de Lebon Régis-SC, ou que não fossem cadastrados na ESF, ou ainda que 

não aceitassem participar da pesquisa através do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). 

O número de aprovação no comitê de ética em pesquisa é 89956318.6.0000.5593, 

e o documento de aprovação está anexado ao final deste trabalho. 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Inicialmente foi solicitado ao secretário da saúde do município de Lebon Régis uma 

autorização para a realização da pesquisa na unidade de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Logo após a autorização, foi comunicado aos idosos cadastrados na 

ESF que haveria uma reunião em um dia e horário pré-estabelecido para convidar e 

informar os procedimentos da presente pesquisa. 

Os voluntários da pesquisa foram divididos em 2 grupos, o grupo controle (GC) 

que foi composto de 10 idosos diabéticos e não participarão do programa de educação 

nutricional e o grupo experimental (GC) composto por 10 idosos que participarão do 

programa de educação nutricional. As avaliações no início e ao final do programa de 

educação nutricional, foram realizadas de acordo com a seguinte ordem: a) dia 1: 

questionários contendo os dados de identificação; b) questionário nutricional, 

recordatório 24hrs e avaliação antropométrica e; c) dia 3: exames bioquímicos no 

laboratório de análises clínicas. 

3.4 QUESTIONÁRIO DE INGESTÃO ALIMENTAR 

Para avaliar a ingestão alimentar foi utilizado o questionário Recordatório 24h de 

acordo com os procedimentos de Bueno et al. (2010). Este questionário consiste na 



    35 

 

obtenção de informações verbais sobre a ingestão alimentar nas últimas 24 horas 

anteriores à consulta, onde o paciente relata dados referentes ao consumo alimentar 

de alimentos e bebidas, bem como a maneira de preparo e tamanho das porções 

consumidas. 

Sua utilização em estudos apresenta muitas vantagens, principalmente porque é 

um instrumento rápido, relativamente barato e de fácil aplicação. Permite que a 

população estudada não seja alfabetizada e pouco altera o comportamento alimentar. 

Este método avalia a dieta atual e estima valores absolutos ou relativos da ingestão 

de energia e nutrientes amplamente distribuídos no total de alimentos oferecidos ao 

indivíduo. 

3.5 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICAS 

As avaliações do peso corporal total, altura, circunferência da cintura e do quadril, 

foram realizados de acordo com os procedimentos da World Health Organization 

(WHO, 1995). A altura em metros (mt) foi avaliada com um estadiômetro fixado a 

parede, com os avaliados na posição ortostática, pés unidos e no plano de Frankfurt 

O peso corporal total (kg) foi avaliado com uma balança Filizola, com escala de 150kg 

e precisão de 100 gramas. Os avaliados se posicionarão em pé de costas para a 

escala da balança, com afastamento lateral dos pés e olhando ereto para frente. A 

circunferência da cintura e do quadril em centímetros (cm), foi avaliada com os idosos 

em pé, no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca e na extensão posterior 

máxima dos glúteos, ao nível dos pontos trocantéricos direito e esquerdo, 

respectivamente, utilizando uma fita métrica inelástica com precisão de 1mm. 

3.6 AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL 

Para a avaliação do estado nutricional foi utilizado o Índice de Massa Corporal 

(IMC). O cálculo do IMC foi determinado pela razão entre o peso e o quadrado da 

estatura (kg/m2). Para a classificação, foram utilizadas as recomendações de ponto 

de corte da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2001) no projeto Saúde, 

Bem-estar e Envelhecimento (SABE), que pesquisou países da América Latina, 

incluindo o Brasil: desnutridos (IMC < 23kg/m2), peso normal (IMC entre 23-28kg/m2), 

sobrepeso (IMC entre 28 e 30kg/m2) e obesidade (IMC > 30kg/m2). 
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3.7 AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR 

Para a avaliação do risco cardiovascular foram utilizadas as medidas da 

circunferência da cintura e a relação cintura/quadril. Para a classificação do risco 

cardiovascular através da circunferência da cintura foi utilizado os pontos de corte 

sugeridos pela Organização Mundial da Saúde, onde para mulheres a circunferência 

acima de 80 sugere risco elevado, e acima de 88 risco muito elevado, e para homens 

acima de 94 sugere risco elevado, e acima de 102 sugere risco muito elevado 

(WAITZBERG,2009). A relação cintura-quadril é calculada dividindo-se a medida da 

circunferência da cintura em centímetros pela medida da circunferência do quadril em 

centímetros, o índice de corte para risco cardiovascular é maior que 0,85 para 

mulheres e 0,90 para homens (WAITZBERG,2009). 

3.8 AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA SANGUÍNEA 

A avaliação bioquímica sanguínea verificou os níveis de glicemia de jejum, 

colesterol total, LDL-colesterol e HDL-colesterol, e triglicérides dos idosos através do 

método de calorimetria. Todas as avaliações bioquímicas foram realizadas pelo 

laboratório Fleminng responsável pelas análises clínicas na unidade de saúde central 

do município de Lebon Régis. Todos os avaliados seguirão o seguinte protocolo: 

• Dieta normal nos três dias anteriores a coleta de exames, sem consumir bebidas 

alcoólicas; 

• Coleta pela manhã, com jejum de no mínimo 12 horas, e máximo 16 horas. 

• Não realizaram exercícios físicos antes da coleta do exame. 

• Não consumirão comida com excesso de gorduras. 

3.9 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

O programa de educação nutricional iniciou na semana seguinte às avaliações 

realizadas, somente com o grupo experimental (GE) e o grupo controle (GC) não 

participou do respectivo programa. Os encontros foram realizados quinzenalmente no 

período da tarde, na Unidade de Saúde  do município de Lebon Régis. Durante os 

encontros os pacientes assistiram a palestras elaboradas pela pesquisadora com foco 
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na reeducação alimentar no diabetes, onde a principal base para elaboração das 

palestras foi o Guia Alimentar para População Brasileira (2014), Pirâmide Alimentar 

Atualizada (2016) e os dados de Educação Nutricional da Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2016). O cronograma de atividades está descrito no quadro 1 abaixo 

 

Quadro 1- Cronograma e atividades do programa de educação nutricional. 

Encontro Duração Titulo/Atividades 

 

1º 1h 30m Palestra Pirâmide alimentar-Passos para uma 

alimentação saudável 

2º 1h 30m Palestra Reeducação alimentar voltada para 

diabéticos, alimentos a serem inseridos. 

 

3º 2h 30m Dinâmica 

em grupo: 

Dinâmica em grupo: Entrega das 

orientações nutricionais para diabéticos, e 

explicação sobre cada tópico; 

 

4º 2h 30m Dinâmica 

em grupo 

Verdadeiro ou falso sobre alimentação 

saudável no diabetes tipo 2, e discussão 

para verificar a adesão as orientações. 

 

5º 1h 30m Palestra Alimentos funcionais no diabetes 

mellitus 

6º 2h 30m Encerramento das atividades de 

educação nutricional, com coffe breach 

saudável. 

 

Fonte: FRANCO, 2018. 

3.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Inicialmente foi realizada a análise descritiva de média e desvio padrão (DP). Para 

a verificação da normalidade da amostra será aplicado o teste de Shapiro-Wilk e para 
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avaliar os efeitos do programa de educação nutricional do pré-experimento para o pós-

experimento foi realizado o teste T de Students para amostras pareadas. Para a 

comparação entre os grupos foi utilizado o teste T de Students para amostras 

independentes. O nível de significância adotado para todas as comparações foi de 

p<0,05. Todas as análises foram realizadas pelo pacote estatístico Graph Pad Prisma 

(Versão 6.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 RESULTADOS  

 A tabela 1 apresenta as características dos participantes da pesquisa. A idade 

média do grupo controle foi de 63,4 anos e do grupo experimental foi de 66,1 anos. O 

peso corporal médio do grupo controle foi de 86,5 kg e do grupo experimental foi de 

95,30 kg. A altura média do grupo controle foi de 1,60m e do grupo experimental 

1,61m. Não houve diferença estatística entre os grupos na característica da amostra 

(p>0,05). 

TABELA1- Características dos participantes da pesquisa. (Média ± Desvio padrão)  

 GC (n=10) GE (n=10) p 

Idade (anos) 63,4± 66,1± 0,38 

Peso corporal (kg) 86,6± 95,3± 0,08 

Estatura (m) 1,6± 1,6± 0,97 
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Fonte: FRANCO, 2018. 

 

A figura 1 apresenta os resultados do consumo calórico diário (kcal) do grupo 

controle (GCO) e do grupo experimental (GEX) e as comparações intragrupos e 

intergrupos. No pré-experimento o grupo que não participou do programa nutricional 

(GCO) o gasto calórico diário foi de 2,822 ± 768,6 kcal e o grupo que participou do 

programa de educação nutricional (GEX) o gasto calórico foi de 3,361 ± 446,4 kcal. 

Ao final do experimento o GCO aumentou significativamente a ingesta calórica em 

12,5% (3,138 ± 888,2 kcal, p<0,05), enquanto que o grupo experimental (GEX) reduziu 

significativamente a ingesta calórica com o programa de educação nutricional em 

23,4% (2,538 ± 446,8 kcal, p<0,001).  

Quando comparado o consumo calórico diário do grupo que não participou 

(GCO) com o grupo que participou do programa de educação nutricional (GEX), houve 

diferença estatística muito significativa do período pré para o pós experimento 

(p<0,001).   
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Figura 1. Consumo calórico diário (kcal) do grupo controle (GCO, n=10) e do grupo 

experimental (GEX, n=10) no período pré e pós experimento. Os valores estão 

apresentados como média ± Dp. *P<0,05 quando comparado intragrupo, aP<0,001 

quando comparado intergrupos. 
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A tabela 2 apresenta a classificação e a distribuição de frequência do Índice de 

Massa Corporal (IMC) dos participantes da pesquisa no período pré-experimento e 

pós experimento. No início do estudo, 80% (n=8) dos participantes do grupo controle 

(GCO) apresentavam obesidade e 20% (n=2) estavam com sobrepeso. No grupo 

experimental (GEX), 70% (n=7) dos participantes apresentavam obesidade, 20% 

sobrepeso (n=2) e 10% (n=1) classificado como normal. Ao final do experimento, um 

dos participantes do grupo controle ficou obeso, totalizando 90% do GCO com 

obesidade. Com relação ao grupo submetido ao programa de educação nutricional 

(GEX), dois saíram da classificação de obesidade para peso normal, dois da 

classificação de obesidade para sobrepeso, um de sobrepeso para peso normal, 

entretanto, 40% dos participantes se mantiveram na classificação de obesidade. 

 

 

Tabela 2. Classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) do período pré para o pós 

experimento do grupo controle (GCO) e do grupo experimental (GEX). 

Classificação 

GCO (n=10) GEX(n=10) 

Pré Pós Pré Pós 

Normal - - 2(20%) 4(40%) 

Sobrepeso 2(20%) 1(10%) 1(10%) 2(20%) 

Obesidade 8(80%) 9(90%) 7(70%) 4(40%) 

Fonte: FRANCO, 2018. 

A figura 2 apresenta os resultados do IMC do grupo controle (GCO) e do grupo 

experimental (GEX) e as comparações intragrupos e intergrupos. No pré-experimento 

o grupo que não participou do programa de educação nutricional (GCO) o IMC foi de 

33,6 ± 3,2 kg/m2 e o grupo que participou do programa de educação nutricional (GEX) 

o IMC foi de 35,9 ± 9,5 kg/m2. Ao final do experimento o GCO aumentou 

significativamente o IMC em 2,5% (34,4 ± 4,0 kg/m2, p<0,001) e o GEX diminui 

significativamente o IMC em 9,1% (32,3 ± 7,5 kg/m2, p<0,01). 
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 Quando comparado o IMC do grupo que não participou (GCO) com o grupo que 

participou do programa de educação nutricional (GEX), houve diferença estatística 

muito significativa do período pré para o pós experimento (p<0,001). 
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Figura 2. Índice de massa corporal (IMC) do grupo controle (GCO, n=10) e do 

grupo experimental (GEX, n=10) no período pré e pós-experimento. Os valores estão 

apresentados como média ± Dp. ***P<0,001 quando comparado intragrupo, **P<0,01 

quando comparado intragrupo, observamos que ouve um pequeno aumento no IMC 

do grupo controle, e no grupo experimental ouve uma diminuição significativa em 

relação ao pré e pós experimento. Quando comparado intergrupos observamos que o 

grupo que não sofreu intervenção nutricional, não apresentou melhora significativa em 

relação ao IMC, enquanto o grupo experimental obteve um bom resultado pós 

experimento **P<0,01. 

Tabela 3. Classificação da Relação Cintura Quadril (RCQ) do período pré para o pós 

experimento do grupo controle (GCO) e do grupo experimental (GEX). 

Classificação 
                       GCO(n=10)                         GEX(n=10) 

Pré Pós Pré Pós 

Normal - - - - 

Risco 
elevado 

1(10%) - 3(30%) 7(70%) 
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Risco 
muito elevado 

9(90%) 10(100%) 7(70%) 3(30%) 

 Fonte: FRANCO, 2018. 

 

Na figura 3 são apresentados os resultados da relação cintura/quadril (RCQ) 

do grupo controle (GCO) e do grupo experimental (GEX) e as comparações 

intragrupos e intergrupos. No pré-experimento a RCQ do GCO foi de 1,08 ± 0,09 e do 

GEX foi de 1,22 ± 0,20. Ao final do experimento o grupo que não participou do 

programa de educação nutricional (GCO) aumentou significativamente a RCQ em 

5,6% (1,14 ± 0,11, p<0,01), enquanto que o grupo que participou do programa de 

educação nutricional (GEX) diminui a RCQ em 6,9% (1,13 ± 0,15, p<0,05).  

Quando comparado a RCQ do grupo que não participou (GCO) com o grupo que 

participou do programa de educação nutricional (GEX), houve diferença estatística 

muito significativa do período pré para o pós experimento (p<0,001).   
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Figura 3. Relação cintura/quadril (RCQ) do grupo controle (GCO, n=10) e do grupo 

experimental (GEX, n=10) no período pré e pós-experimento. Os valores estão 

apresentados como média ± Dp. *P<0,05 quando comparado intragrupo, **P<0,01 

quando comparado intragrupo, aP<0,001quando comparado intergrupos. 

A figura 4 apresenta os resultados da pressão arterial sistólica (PAS) e 

diastólica (PAD) do grupo controle (GCO) e do grupo experimental (GEX) e as 
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comparações intragrupos e intergrupos. No pré-experimento a PAS e a PAD no GCO 

foi de 131,0 ± 13,7 mmHg e 67,1 ± 14,9 mmHg, respectivamente, e no GEX de 120,0 

± 8,1 mmHg e 72,0 ± 13,9 mmHg, respectivamente. Ao final do experimento, tanto a 

PAS e PAD do grupo GCO e GEX não se modificarão quando comparado ao pré-

experimento (p>0,05).   

Além disso, não houve diferença significativa na comparação da PAS e na PAD 

entre o GCO e o GEX do pré para o pós-experimento (p>0,05). 
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Figura 4. Pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) do grupo controle 

(GCO, n=10) e do grupo experimental (GEX, n=10) no período pré e pós-experimento. 

Os valores estão apresentados como média ± Dp.  

Na tabela 4 são apresentados os resultados dos parâmetros bioquímicos 

sanguíneos do grupo que não participou do programa de educação nutricional (GCO) 

e do grupo que participou do programa de educação nutricional (GEX) e as 

comparações intragrupos e intergrupos.  Ao final do experimento o GCO aumentou 

estatisticamente a glicemia em 5,8% (p<0,01) e o LDL-C em 3,6% (p<0,001). Apesar 

do colesterol total aumentar em 1,4% e o HDL-C diminuir em 2,4% no final do 

experimento no GCO, não houve diferença significativa (p>0,05). No grupo submetido 

ao programa de educação nutricional (GEX) a glicemia diminuiu significativamente 

21,4% (p<0,05), o colesterol total diminui 28,6% (p<0,001), os triglicerídeos 24,3% 
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(p<0,01), o LDL-C 20,2% (p<0,05) e o HDL-C aumentou em 32,3% (p<0,001) do 

período pré para o pós-experimento. 

Quando comparado os parâmetros bioquímicos do período pré para o pós 

experimento entre o grupo que realizou o programa de educação nutricional (GEX) 

com o grupo que não realizou (GCO), houve diferença muito significativa entre os 

grupos (p<0,001).       

 

 

  GC (n=10) GE (n=10) 

 Valores 
desejáveis 

Pré  Pós  Pré  Pós  

Glicemia 

(mg/dl) 

70 – 
100 

146,5±48,4  154,5±49,9 231,7±97,3 176,6±59,7 

Colesterol 

(mg/dl) 

<200 217,9±49,1 220,6±48,2 220,8±46,8 156,1±32,2 

Triglicerídeos 

(mg/dl) 

<150 233,4±50,0 236,3±55,1 200,5±83,0 160,7±63,9 

HDL-C 

(mg/dl) 

40–60 47,8±10,5 46,7±10,7 46,2±12,1 58,8±9,04 

LDL-C 

(mg/dl) 

<100 134,0±30,1 138,5±29,6 127,8±58,9 99,0±42,9 

Fonte: FRANCO, 2018. 
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5.0 DISCUSSÃO 

 

Diversos estudos epidemiológicos com diferentes grupos e faixas etárias tem 

mostrado o impacto positivo que a modificação nos hábitos alimentares podem trazer 

a saúde e na redução de fatores de risco para doenças crônicas degenerativas, como 

diabetes e as cardiovasculares (CAIAFAIA,2011). Especificamente na população 

idosa, faz-se necessário o uso de estratégias voltadas diretamente a este público, pois 

a literatura mostra que as mudanças de hábitos alimentares e do estilo de vida neste 

grupo é difícil e muitos apresentam aversão as mudanças (JUNQUEIRA,2016). 

Destacamos ainda que as alterações no estilo de vida, especificamente nos 

hábitos alimentares deve-se considerar as condições socioeconômicas, culturais e 

educacionais a quem é destinada e adaptá-las à realidade dos indivíduos, de modo a 

buscar a compreensão daquilo que está sendo transmitido a fim de facilitar o processo 

de conhecimento acerca da educação alimentar e nutricional e, possivelmente, a 

mudança de hábito (FERREIRA, et al.2017). Tais orientações devem garantir a 

participação do paciente no tratamento, permitindo o diálogo e a construção do 

conhecimento, além disso, o processo educativo deve valorizar as experiências e os 

conhecimentos já adquiridos pelos pacientes, guiado em valores e crenças destes e 

de sua família a respeito da doença, pois o apoio dos familiares é um requisito 

fundamental para que o diabético consiga alcançar o autocuidado, com a alimentação, 

o exercício e ou a adesão ao tratamento medicamentoso (BALTHAZAR, 2013). 

A prevalência de diabetes tipo 2 tem atingido proporções epidêmicas em todo o 

mundo, afetando países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os dois principais 

contribuintes para esse ônus são a redução da mortalidade por doenças infecciosas 

e mudanças negativas concomitantes no estilo de vida, incluindo a dieta da população 

(MATTEI et al., 2015). Em um estudo realizado na África para verificar a prevalência 

ponderada de diabetes entre os adultos com 50 anos ou mais mostrou uma tendência 

semelhante à da população brasileira,  
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Segundo dados recentes do Ministério da Saúde (2015) e Sociedade Brasileira de 

Diabetes (2017), os idosos diagnosticados necessitam de uma indicação clara a 

respeito da alimentação correta e dieta que devem seguir, e com isto a  necessidade 

de um programa de prevenção  do diabetes voltado para os jovens e de controle para 

pacientes já diagnosticados, com finalidade de  reduzir e prevenir a carga do diabetes 

na velhice (GATIMU; MILIMO; SEBASTIAN;, 2016). 

Mattei e colaboradores (2015) realizaram um estudo em 11 países participantes 

da Iniciativa Global de Nutrição e Transição Epidemiológica, um esforço colaborativo 

entre países em vários estágios da transição nutrição-epidemiológica, cuja missão era 

reduzir o diabetes melhorando a qualidade dos alimentos básicos por meio de 

intervenções culturalmente apropriadas, e neste estudo os autores descrevem a 

transição epidemiológica usando dados demográficos e de mortalidade da 

Organização Mundial de Saúde e a transição nutricional usando dados dos balanços 

de alimentos da Organização para a Alimentação e Agricultura e citam como os 

principais alimentos básicos (milho, arroz, trigo, leguminosas e raízes) diferiram por 

país, com a maioria dos países passando por uma mudança nos principais 

contribuintes para o consumo de energia dos grãos nos últimos 50 anos. Neste mesmo 

estudo foi notavel que o arroz e trigo representaram mais da metade da contribuição 

para o consumo de energia a partir de grãos básicos, enquanto as tendências de 

contribuição de raízes e leguminosas geralmente diminuíram na maioria dos países, 

os países da Iniciativa Global de Nutrição e Transição Epidemiológica, com dados 

piloto, documentaram as principais barreiras e motivações para aumentar a ingestão 

de alimentos básicos de alta qualidade. 

 

O grupo submetido ao programa de educação nutricional (GEX) diminuiu 

significativamente o consumo calórico após 3 meses de intervenção comparado ao 

grupo controle (GC) (Gráfico 1). Em um estudo composto por 75 pacientes submetidos 

a um programa de educação nutricional com duração de cinco meses, o consumo 

energético total diminuiu significativamente ao final do programa (PEREIRA, 2011), 

corroborando com nossos resultados. Em outro estudo realizado por Costa e 

colaboradores (2011), com 53 participantes foi possível observar que a Educação 

Nutricional pode ser uma estratégia a ser seguida para adoção de práticas alimentares 

saudáveis e manutenção do peso adequado, pois desenvolve a capacidade de 

compreender práticas e comportamentos proporcionando ao individuo autonomia de 
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assumir a responsabilidade pela sua alimentação. É importante salientar que o 

profissional de saúde deve estar atento para certificar o grau de compreensão que o 

grupo tem das orientações realizadas, sendo capaz de detectar possíveis distorções 

do que foi recomendado, deverá existir um diálogo entre os monitores e os 

participantes, e um espaço para a troca, para que o diabético coloque suas dúvidas, 

caso contrário poderá ocorrer a dificuldade de adesão por interpretação errada das 

informações (JUNQUEIRA, 2016), Toda e qualquer intervenção nutricional educativa 

terá maiores chances de sucesso, se estiver incluída em programas habituais que 

promovam pequenas e confortáveis, mas importantes mudanças, por um longo 

período de tempo (CERVATO et al., 2005). 

 O Índice de Massa Corporal (IMC) e a relação cintura-quadril (RCQ) tem 

sido utilizado na literatura como indicadores indiretos de obesidade abdominal e 

adiposidade geral. Além disso, vários estudos mostram a relação destes indicadores 

com diabetes e as doenças cardiovasculares (MORETO et al., 2014; 

COLLABORATION, 2014). Os idosos deste estudo mostraram índices elevados de 

sobrepeso e obesidade, como também, risco elevado e muito elevado para doenças 

cardiovasculares (Tabela 2 e 3). Nossos achados corroboram com outros estudos 

mostrando que idosos com diabetes apresentam índices elevados de sobrepeso e 

obesidade, e elevados níveis de risco para doenças cardiovasculares. Por exemplo, 

no estudo de Figueiredo et al. (2016) também constatou predomínio das faixas de 

obesidade em 75% da amostra e 25% encaixaram-se na faixa de sobrepeso. White 

(2015) observou em seu estudo que 55,3% da amostra apresentava sobrepeso e 

obesidade. Ferreira et al (2017) detectou em seu estudo 57,5% da amostra com 

excesso de peso e 19,9% obesidade. Em estudo semelhante Garcia et al (2012) 

observou em sua pesquisa que 40% da amostra apresentavam risco elevado e 35% 

risco muito elevado. White (2015) observou em seu estudo 8,7% da amostra 

caracterizada normal, 22,7% risco elevado e 68,7% risco muito elevado.  

 No presente estudo o programa de educação nutricional diminuiu a proporção 

de idosos com obesidade e sobrepeso no GEX enquanto que o grupo que não foi 

submetido ao programa de educação nutricional (GCO) aumentou a proporção de 

obesos (Tabela 2). Isto pode ser explicado devido a intervenção e às atividades de 

educação nutricional  que o grupo experimental sofreu e o grupo controle não, em um 

estudo semelhante realizado por Caiafaia (2011),  o grupo que foi acompanhado 
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nutricionalmente também obteve redução significativa de obesidade para sobrepeso 

durante a aplicação das atividades de educação nutricional. 

 Quando comparado as média do IMC entre o GCO e GEX ao final de 12 

semanas de experimento, o grupo GEX diminuiu significativamente o IMC enquanto 

que no grupo GCO o IMC aumentou (Figura 2). Isto se explica devido a redução do 

peso corpóreo que o grupo experimental sofreu após as intervenções, enquanto o 

grupo controle manteve ou aumentou pois não obtiveram as mesmas informações 

durante o mesmo período de tempo, sendo o resultado semelhante com o de Mattei e 

colaboradores (2015), onde o grupo que não foi submetido aos experimentos não 

sofreu nenhuma alteração significativa, enquanto o que participou dos estudos 

apresentou redução de peso total.  

 A proporção de idosos diabéticos com RCQ classificado como risco 

muito elevado foi reduzido no grupo GEX e no grupo GCO a proporção de idosos com 

risco muito elevado aumentou (Tabela 3), isso significa que após passar por um 

programa de educação nutricional os idosos conseguiram diminuir as circunferências, 

reduzindo assim o risco cardiovascular, enquanto os idosos que mantiveram seus 

hábitos aumentaram ou não modificaram suas circunferências. Em um estudo 

semelhante, onde as atividades de educação nutricional foram realizadas a curto 

prazo, estas atividades também se mostraram eficientes para a redução do risco 

cardiovascular, trazendo inúmeros benefícios à população estudada 

(ALVAREZ,2007).  

Dados epidemiológicos nacionais e internacionais demonstram que a elevação 

da pressão arterial (PA) está intimamente relacionada ao envelhecimento e a 

adiposidade central, principalmente a pressão sistólica (PAS), influenciando no 

aumento do risco cardiovascular (BARROSO et al., 2008). Interessantemente, a 

pressão arterial dos idosos diabéticos da presente pesquisa estava dentro dos valores 

normais limítrofes (Figura 4) que são os níveis de PAS entre 130 e 139 mrnHg e de 

PAD entre 85 e 89 mmHg (BRASIL, 2001). Nossos achados são diferentes de outros 

estudos que avaliaram idosos com diabetes. Garcia et al (2012) observou em seu 

estudo que 65% da amostra apresentava pressão sistólica alta, enquanto a diastólica 

apenas 25%. Ferreira et al (2017) constatou que 62,8% de sua amostra apresentava 

pressão alta, além disso, não houve diferença significativa na comparação da PAS e 

na PAD. Podemos observar que nos estudos apresentados, todos corroboram com os 
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achados da pesquisa, onde o período de intervenção não foi suficiente para alterar a 

pressão sistólica e diastólica do grupo experimental. 

Ao final do experimento, tanto a PAS e PAD do grupo GCO e GEX não se 

modificarão quando comparado ao pré-experimento (Figura 4). Podemos observar 

que talvez devido ao curto período de prazo de aplicação do projeto e ao foco do 

estudo ter sido na alimentação com controle glicêmico, este não tenha sido tão eficaz 

a ponto de reduzir de maneira significativa a pressão arterial do grupo participante, 

portanto, para a redução da pressão sistólica e diastólica, seria mais eficiente que o 

programa tivesse um enfoque também no controle de sódio e alimentos fonte, como 

visto em outros estudos que corroboram (FERREIRA et al,2017; ALVAREZ,2007 ).   

O perfil lipídico dos idosos diabéticos do grupo GCO e GEX no início deste 

estudo mostrou valores acima dos recomendados pela literatura (Tabela 4). Em um 

estudo similar Garcia et al. (2012) constatou que 65% dos idosos apresentavam 

glicemia aumentada (>100 mg/dL), 45% deles estavam com triglicerídeos superior aos 

valores de normalidade (≥200 mg/dL) e 25% com colesterol elevado (≥ a 240 mg/dL). 

White (2015) observou em seu estudo que 66,7% de sua amostra de idosos diabéticos 

apresentava colesterol elevado, 50,7. Ferreira et al. (2017), também verificou em um 

estudo com idosos diabéticos elevados níveis de colesterol total. 

 Na comparação do perfil lipídico dos idosos diabéticos deste estudo, o grupo 

GEX reduziu significativamente todas as variáveis enquanto que o grupo GCO 

aumentou a glicemia e o LDL-C ao final de 12 semanas de experimento (Tabela 4)..  

Em um estudo semelhante realizado por Pimentel e colaboradores (2013) com 29 

pacientes diabéticos do tipo 2, submetidos a um programa de educação nutricional 

durante 3 meses, foi possível observar um declínio significativo nos 

triglicerídeos,colesterol total e frações, corroborando com nossos resultados.  

Esta alteração no perfil lipídico dos pacientes do grupo experimental se explica devido 

às orientações nutricionais repassadas, durante o programa de educação nutricional 

com base na Piramide Alimentar Brasileira e Orientações Nutricionais para Diabéticos 

(SBD,2015) que tem como foco principal uma reeducação alimentar, fazendo com que 

os paciente que aderem consigam não só reduziar a glicose sanguínea, como também 

melhorar a saúde e perfil bioquímico no geral. 

Em um estudo realizado por Garcia et al (2012), com 45 pacientes que foram 

submetidos a uma dieta baseada em uma reeducação alimentar, todos obtiveram 
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melhora significativa no perfil bioquímico sanguíneo, corroborando com o estudo 

apresentado. 

A presente pesquisa apresentou algumas limitações na hora da aplicação, 

como a desistência dos participantes, que no inicio da pesquisa estava em 46 e ao 

final estavam em apenas 2.Outro fator que pode ter influenciado  nos resultados são 

os conhecimentos que cada um já trazia consigo a respeito da alimentação no 

diabetes, e também a resistência a mudar de opinião; As características sócio 

econômicas também podem ter sido um fator que interferiu nos resultados, tendo em 

vista que a população estudada, era uma população que não possuía muitos para ter 

uma alimentação diversificada todos os dias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo revelou que a adesão no referido programa de educação 

nutricional em diabetes mostrou eficiência em vários fatores, como redução do 

consumo energético total, índice de massa corporal e exames bioquímicos dos 

participantes e também uma significante redução no risco cardiovascular, e isto se 

deve a presença de palestras de educação alimentar e nutricional, utilizadas pelo 

programa com os pacientes do grupo experimental para o controle da glicemia dos 

pacientes participantes, onde ocorreu uma diminuição progressiva dos valores iniciais, 

e onde também observamos que o grupo controle não sofreu alteração, ou até teve 

piora no quadro por não ter recebido as mesmas informações que o outro grupo. 

Os pacientes portadores de diabetes que participaram da pesquisa 

apresentaram boa adesão às recomendações dietéticas, o que trouxe um resultado 

satisfatório ao tratamento nutricional e, consequentemente, a evolução dos 

indicadores antropométricos e bioquímicos. Dessa forma, o programa de educação 

nutricional trouxe uma contribuição positiva para os participantes do programa, 

sugere-se que a realização de programas de educação nutricional ao longo do 

acompanhamento seja mantida a fim de promover conscientização e estímulo da 

população estudada e facilitar a adesão ao tratamento dietético individualizado e 

controle do DM. 

É importante pensar que programas de educação nutricional focados em 

diabetes devem ser planejados cuidadosamente, com objetivos específicos de 

aprendizagem, visando a faixa etária do púbico a ser atingido e os aspectos 

psicológicos e sociais da população, a fim de melhorar a qualidade de vida desses 

indivíduos, tais atividades são ferramentas essenciais para melhorar o controle  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A –QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

O presente questionário insere-se num trabalho de dissertação do mestrado em 
Desenvolvimento e Sociedade da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP. Tendo como 

público alvo pacientes que frequentam a unidade de Estratégia Saúde da família central, do município 
de Lebon Régis/SC. 

O questionário não tem respostas certas nem erradas, sendo solicitada unicamente a sua 
sinceridade. O tempo estimado de preenchimento é de 30 minutos. 
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. 

Agradeço antecipadamente a sua disponibilidade. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO: 

Data : ___/___/_____                

Nome (Iniciais):_______________________Idade:___________Sexo: (  ) F   (  ) M 

 Profissão:_________________________  Contato (cel/tel)______________________    
Diagnóstico médico:_____________________________________________________ 

 

1- Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos (Marque 

apenas uma resposta)  

(A) Moro sozinho 

(B) Uma a três 

(C) Quatro a sete  

(D) Oito a dez  

(E) Mais de dez 

 2- A casa onde você mora é? (Marque apenas uma resposta) 

 (A) Própria 

 (B) Alugada  

 (C) Cedida  

3- Sua casa está localizada em? (Marque apenas uma resposta)  

(A) Zona rural. 

(B) Zona urbana 

(C) Comunidade indígena.  

(D) Comunidade quilombola.  

4- Qual é o nível de escolaridade do seu pai? (Marque apenas uma resposta) 

(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  
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(C) Ensino Médio (antigo 2º grau) 

(D) Ensino Superior  

(E) Especialização  

(F) Não estudou  

(G) Não sei  

5- Qual é o nível de escolaridade da sua mãe? (Marque apenas uma resposta)  

(A) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

(D) Ensino Superior 

(E) Especialização 

(F) Não estudou  

(G) Não sei  

6- Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, 

aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque apenas uma resposta) 

(A) Nenhuma renda.  

(B) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00).  

(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 678,01 até R$ 2.034,00).  

(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.034,01 até R$ 4.068,00).  

(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.068,01 até R$ 6.102,00).  

(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 6.102,01 até R$ 8.136,00).  

(G) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 8.136,01 até R$ 10.170,00).  

(H) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 10.170,01).  

7- Qual a sua renda mensal, aproximadamente? (Marque apenas uma resposta) 
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(A) Nenhuma renda.  

(B) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00).  

(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 678,01 até R$ 2.034,00).  

(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.034,01 até R$ 4.068,00).  

(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 4.068,01 até R$ 6.102,00).  

(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 6.102,01 até R$ 8.136,00).  

(G) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 8.136,01 até R$ 10.170,00).  

(H) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 10.170,01).  

8- Você trabalha ou já trabalhou? (Marque apenas uma resposta)  

(A) Sim  

(B) Não (Passe para a pergunta 14)  

9- Em que você trabalha atualmente? (Marque apenas uma resposta)  

(A) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.  

(B) Na indústria.  

(C) Na construção civil.  

(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.  

(E) Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou municipal. 

(F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior.  

(G) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, 

ambulante, guardador/a de carros, catador/a de lixo).  

(H) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas particulares, cozinha, artesanato, 

carpintaria etc.). 

(I) Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro/a, mordomo/governanta, 

jardineiro, babá, lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de idosos/as etc.). 

(J) No lar (sem remuneração). 
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(K) Outro.  

(L) Não trabalho.  

10- Indique o grau de importância de cada um dos motivos abaixo na sua decisão de trabalhar: 

(Atenção: 0 indica nenhuma importância e 5 maior importância.)  

Ajudar nas despesas com a casa (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)  

Sustentar minha família (esposo/a, filhos/as etc.) (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)  

Ser independente (ganhar meu próprio dinheiro) (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5) 

 Adquirir experiência (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)  

Custear/ pagar meus estudos (0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5)  

11- Quantas horas semanais você trabalha? (Marque apenas uma resposta)  

(A) Sem jornada fixa, até 10 horas semanais. 

(B) De 11 a 20 horas semanais.  

(C) De 21 a 30 horas semanais.  

(D) De 31 a 40 horas semanais.  

(E) Mais de 40 horas semanais  

12- Com que idade você começou a trabalhar? (Marque apenas uma resposta)  

(A) Antes dos 14 anos.  

(B) Entre 14 e 16 anos.  

(C) Entre 17 e 18 anos.  

(D) Após 18 anos.  

ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: 
“EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL SOBRE 

PARAMETROS BIOQUÍMICOS, ANTROPOMÉTRICOS E NA QUALIDADE  
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DE VIDA DE IDOSOS DIABÉTICOS DO TIPO 2” 

 

O motivo que nos leva a propor este estudo é que o estado nutricional e dietético do paciente pode 
interferir de maneira positiva ou negativa ao tratamento do diabético, vindo a melhorar ou agravar o quadro, e 
possível aparecimento de outras patologias relacionadas. Desta forma a pesquisa torna-se importante quanto à 
avaliação do estado nutricional, dietético e parâmetros bioquímicos do paciente, para que ocorra um diagnóstico 
nutricional correto, e posterior intervenção nutricional adequada, com a finalidade de minimizar os efeitos e 
desconforto provocados pela patologia, e vindo a mostrar qual a influencia da educação nutricional na qualidade 
de vida do paciente. 

O objetivo do presente estudo é verificar o estado nutricional, dietético e bioquímico de pacientes 
diabéticos atendidos em uma unidade central de Estratégia Saúde da Família do município de Lebon Régis-SC, 
onde estes realizaram exames bioquímicos no início e final da pesquisa, responderam a questionário 
sóciodemográfico, e relataram seu perfil dietético em um recordatório alimentar. 

Para avaliar o perfil nutricional dos pacientes se utilizará os valores de peso atual (Kg) e estatura (m²) 
para o cálculo do IMC, que será classificado segundo os critérios da OMS (1995 e 1997. Para o obtenção do 
peso atual do paciente será utilizado uma balança digital com capacidade de 150Kg, da marca Wiso, já a estatura 
será medida por meio de um estadiômetro da marca Cardiomed. Para avaliar o consumo alimentar será utilizado 
o recordatório 24 horas, na primeira e ultima avaliação. 

 O tempo da avaliação antropométrica e entrevista durará em média 20 a 25 minutos e será realizado 
em 3 ocasiões, sendo na primeira, segunda e terceira avaliação. Já os exames bioquímicos serão realizados no 
início e final da pesquisa. 

Você poderá solicitar esclarecimento sobre a pesquisa em qualquer etapa do estudo. Você é livre para 
recusar-se a participar, retirar seu consentimento, interromper sua participação na pesquisa a qualquer momento, 
seja por constrangimento ou outros motivos. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá 
acarretar qualquer penalidade ou perda de benefício. O (s) pesquisador (es) irá (ão) tratar sua identidade com 
padrão profissional de sigilo. Os resultados da entrevista bem como a avaliação antropométrica serão 
repassadas a você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou material que indique sua participação não será 
liberado sem a sua permissão. Você não será identificado (a) em nenhuma publicação que resultar desse estudo. 
Este consentimento será impresso e assinado em duas, uma cópia será fornecida a você e a outra ficará com o 
pesquisador (es) responsável (eis). 

A participação no estudo, não acarretará custos para você e não será disponibilizada nenhuma compensação 
financeira. 

 

DECLARAÇÃO DO SUJEITO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO SUJEITO PARTICIPANTE: 

 

Eu, .................................................,...................... fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e ou retirar meu 

consentimento. Os responsáveis pela pesquisa acima, certificaram-me de que todos os meus dados serão confidenciais. Em caso de 

dúvidas poderei chamar a pesquisadora Bruna da Aparecida Franco,Rua Miguel Peppes do Vale,336 Lebon Régis-SC,Telefone (49) 9123-

9401 e o pesquisador Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha, Rua Victor Baptista Adami, Centro, Caçador –SC, Telefone (49) 9122-7670 ou ainda 
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entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UNIARP. Declaro que concordo em participar desse estudo. 

Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Assinatura do sujeito pesquisado.  

Assinatura:___________________________________________________________ 

Nome legível:_________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________ 

RG._________________________________________________________________ 

Fone: _______________________________________________________________ 

 

............................................................................... 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

Data _______/______/______ 

RG:5.738.999 

Contato: (49) 9123-9401 

Email: bruna.bemnutrir@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – RECORDATÓRIO 24H 

 

Recordatório 24H 
 

Refeição: 

Horário: 

Tipos de alimentos e quantidade: 

 

 

 

 

Impressão 

dactiloscópica 

 

 

 

 

I m p r e s s ã o  

d a c t i l o s c ó p i c a  

  

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/__WonQAFcYqA/TSHQ6wBO5CI/AAAAAAAAAAU/OCWA_ANDz-0/S220/simbolo_nutricao.jpg&imgrefurl=http://nutriiii.blogspot.com/2011/01/o-significado-do-simbolo-de-nutricao.html&usg=__6H5mIMzn35SNu3rbQXH6e_yE8Nc=&h=202&w=220&sz=13&hl=pt-BR&start=1&zoom=1&tbnid=zqCCbYWCCs3CgM:&tbnh=98&tbnw=107&ei=GMumTvj0FZKSgQeM-4QG&prev=/search?q=SIMBOLO+NUTRI%C3%87%C3%83O&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1280&bih=587&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Refeição: 

Horário: 

Tipos de alimentos e quantidade: 

 

 

 

 

 

Refeição: 

Horário: 

Tipos de alimentos e quantidade: 

 

 

 

 

 

 
Refeição: 

Horário: 

Tipos de alimentos e quantidade: 

 

 

 

 

 

 
Refeição: 

Horário: 

Tipos de alimentos e quantidade: 

 

ANEXO D – ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS 

 

 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA DIABÉTICO 

 



    70 

 
 Evite açúcares, refrigerantes e doces, pois o açúcar eleva rapidamente os 

níveis de glicose sanguíneos; 

 Realize 5 a 6 refeições ao dia, pois dividindo o dia alimentar em várias refeições 

pequenas a taxa de glicemia permanece mais constante o dia todo; 

 Alimente-se em intervalos regulares, de preferência sempre nos mesmos 

horários; 

 Consuma alimentos ricos em fibras, como verduras e legumes, frutas com 

casca ou bagaço e cereais integrais, pois as fibras retardam a digestão e absorção de glicose, 

tornando sua liberação mais lenta e gradativa no sangue; 

 Inclua apenas uma porção moderada de um tipo de carboidrato (arroz, batata, 

massa, pães) em cada uma das refeições principais (café, almoço e jantar). Preferir os 

gêneros integrais; 

 Consuma 2- 4 porções de frutas ao dia, uma por vez, pois estas são fontes de 

vitaminas e minerais sendo importantes para o bom funcionamento do organismo; 

 Prefira comer frutas em vez de beber sucos; 

 Evite bebidas alcoólicas, 

 Evite carnes gordas, queijos amarelos e frituras e retire a pele do frango; 

 Reduza o consumo de sal e de alimentos industrializados; 

 Não consumir abusivamente café, chá-mate, refrigerantes; 

 Evitar jejum prolongado ou excesso de alimentação; 

 Beba pelo menos 2 litros de água ao dia; 

 Não abusar, exceder no consumo de adoçantes ou alimentos dietéticos; 

 Leia sempre os rótulos dos alimentos industrializados, pois eles podem conter: 

açúcar, sacarose ou glicose; 

 Utilize sempre carnes magras nas suas refeições. Retire a pele das aves, o 

couro dos peixes e a gordura aparente das carnes. Dê preferências às preparações grelhadas, 

assadas, cozidas ou ensopadas às frituras. Evite alimentos gordurosos como torresmo, 

feijoada, bacon, alimentos defumados, margarina, manteiga, requeijão; 

 Pratique atividade física segundo recomendação médica. 
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