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O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tem apresentado aumento no número de casos em todo 

o mundo, afetando cerca de 7,6% da população brasileira. A doença ocorre, normalmente, 

após os 40 anos e tem como principais fatores de risco: obesidade, idade, sedentarismo e 

hábitos alimentares. Vários estudos têm apontado uma baixa aderência dos pacientes à 

dieta recomendada, uma vez que o ato de comer é bastante complexo e não significa 

apenas a ingestão de nutrientes, envolvendo também uma amplitude de emoções e 

sentimentos, além de valores culturais específicos. O tratamento medicamentoso, por sua 

vez, implica em esquecimento ou uso incorreto dos fármacos, principalmente na ausência 

ou baixa percepção de sintomas. Este estudo pretendeu analisar a compreensão que 

portadores de DM2 têm de sua doença e a experiência dos tratamentos medicamentoso e 

dietético que vivenciam. Os sujeitos da pesquisa foram alguns pacientes da Associação dos 

Diabéticos de Juiz de Fora-MG. Optou-se pela pesquisa qualitativa, de caráter descritivo-

exploratório. Os dados foram obtidos a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas 

com os 17 frequentadores dos grupos educativos, homens e mulheres com faixa etária 

entre 55 a 78 anos. Além disso, permitiram a elaboração de quatro categorias de análise: 

O significado de ter diabetes; Convivendo com o diabetes; Práticas alimentares dos 

diabéticos e O uso dos fármacos pelos diabéticos. As análises mostraram resignação com a 

doença, valorização das limitações impostas pelas modificações na alimentação e uso 

constante dos fármacos, resiliência, maior autoestima e confiança no autocuidado, 

aparecimento das “licenças sociais” nos tratamentos dietético e medicamentoso, 

tendência a uma melhor adesão ao tratamento medicamentoso em relação ao dietético. 

Os resultados desta pesquisa apontam a necessidade de um atendimento por parte dos 

profissionais de saúde para além do biologicismo, considerando mais o doente e não só a 

sua doença, além da importância de outros estudos que possam subsidiar tomadas de 

decisão em nível educacional e político que venham ao encontro das necessidades destes 

pacientes e dos profissionais de saúde. 


