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RESUMO- Apresentando-se como uma doença crônica, odiabetes mellitus tipo 2 (DM2) causa 
grandes alterações físicas, sociais e emocionais, gerando um enorme impacto na vida dos pacientes. 
Dessa forma é de grande importância mensurar a qualidade de vida, para podermos avaliar os pontos 
mais críticos e que mais interferem na mesma. Foi feita a aplicação do questionário Diabetes 
Qualityof Life Measure(DQOL-Brasil),que contém 46 questões de múltipla escolha organizadas em 
quatro domínios: satisfação (15 questões), impacto (20 questões), preocupações sociais/vocacionais 
(7 questões) e preocupações relacionadas ao diabetes (4 questões). Com esse instrumento pudemos 
avaliar algumas questões relevantes, como a frequência que o paciente se sente fisicamente doente, 
a satisfação que ele tem em relação à flexibilidade de sua dieta e a frequência com que ele se 
preocupa se terá complicações por conta do DM2. Complicações estas, que são muito comuns em 
pacientes que não tem a doença controlada, e que interferem diretamente na qualidade de 
vida.Podemos perceber também, que o controle do diabetes vai muito além da aplicação de insulina e 
do uso de medicamentos orais, pois exige uma disciplina por parte do paciente, em seguir a dieta e 
fazer exercícios por exemplo. É neste ponto que a atenção farmacêutica e o acompanhamento 
desses pacientes se tornam importante.  
 
 
PALAVRAS CHAVE: DQOL-Brasil. Diabetes mellitus tipo 2. Qualidade de vida. 
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Introdução 
 

O diabetes mellitus é uma síndrome de comprometimento do metabolismo dos carboidratos, 
das gorduras e das proteínas, causada pela ausência de secreção de insulina ou por redução da 
sensibilidade dos tecidos à insulina. Um aspecto característico desta doença consiste na resposta 
secretora defeituosa ou deficiente de insulina, que se manifesta na utilização inadequada dos 
carboidratos (glicose), com consequente hiperglicemia (COTRAN, KUMAR; ROBBINS, 1996).  

Apresentando-se como uma doença crônica o DM2 causa grandes alterações físicas, sociais 
e emocionais gerando um enorme impacto na vida dos pacientes. Em vista disso é de grande 
importância mensurar qualidade de vida. 

O interesse pela determinação da qualidade de vida é relativamente recente, tanto nas 
práticas assistenciais quanto nas políticas públicas, nos campos de prevenção de doenças e 
promoção da saúde. 

Quando se investiga a qualidade de vida, relaciona-se à saúde em sua 
multidimensionalidade, pois entram em discussão não só os fatores físicos que afetam os pacientes, 
mas também se leva em conta a percepção que cada um possui sobre a sua doença e como as 
pessoas encaram suas dificuldades, fatores que não podem ser generalizados. 

Surge então a enorme dificuldade de mensurar a qualidade de vida, pois ela é muito empírica 
em sua teoria. É um conceito muito amplo, onde são levados em conta experiências pessoais, 
conhecimentos, satisfação na vida amorosa, social e ambiental.  

O que é, e o que influencia a qualidade de vida no âmbito da saúde para você? É o tempo 
que demora para que uma consulta seja marcada? A dor intensa que um sintoma gera? Os efeitos 
colaterais provocados pelos medicamentos? As filas intermináveis para realizar um exame? As 
limitações que a doença gera no dia-a-dia?  

Tornou-se lugar-comum, no âmbito do setor saúde, repetir, com algumas variantes, a 
seguinte frase: saúde não é apenas ausência de doença, saúde é qualidade de vida. Por mais correta 
que esteja, tal afirmativa costuma ser vazia de significado e, frequentemente, revela a dificuldade que 
temos, como profissionais da área, de encontrar algum sentido teórico e epistemológico fora do 
marco referencial do sistema médico que, sem dúvida, domina a reflexão e a prática do campo da 
saúde pública. Dizer, portanto, que o conceito de saúde tem relações ou deve estar mais próximo da 
noção de qualidade de vida, que saúde não é mera ausência de doença, já é um bom começo, 
porque manifesta o mal-estar com o reducionismo biomédico. Porém, pouco acrescenta à reflexão. ( 
Maria Cecília Minayo.Ciência& Saúde Coletiva, 5(1) :7-18, 2000.) 

O instrumento utilizado como parâmetro para esta avaliação da qualidade de vida do paciente 
portador de DM2 foi o Diabetes Qualityof Life Measure(DQOL),que foi criado pelo grupo 
DiabetesControlandComplicationsTrial(DCCT), originalmente em língua inglesa, para pacientes com 
diabetes melittus tipo 1 (DM1)  e, posteriormente, utilizado também para DM2. O DQOL foi traduzido 
para o português e validado, ficando conhecido como questionário sobre a qualidade de vida no 
diabetes.Este questinário contém 46 questões de múltipla escolha organizadas em quatro domínios: 
satisfação (15 questões), impacto (20 questões), preocupações sociais/vocacionais (7 questões) e 
preocupações relacionadas ao diabetes (4 questões).  

As respostas estão organizadas em uma escala Likert de 5 pontos. A satisfação está 
distribuída em uma escala de intensidade (1 = muito satisfeito; 2 = bastante satisfeito; 3 = médio 
satisfeito; 4 = pouco satisfeito; 5 = nada satisfeito). As respostas dos domínios de impacto e das 
preocupações estão distribuídas em uma escala de frequência (1= nunca; 2 = quase nunca; 3 = às 
vezes; 4 = quase sempre; 5 = sempre). Nessas escalas, quanto mais próximo a 1 estiver o resultado, 
melhor a avaliação da qualidade de vida.(Tradução para o português e validação do instrumento 
Diabetes Qualityof Life Measure)

 

  
Objetivos 

 
O trabalho teve como objetivo a análise das questões do questionário que mais interferiramna 

qualidade de vida dos pacientes portadores de DM2, visando posteriormente realizar um 
acompanhamento mensal através de visitas domiciliares com parte desses pacientes (amostra) e 
comparar com o restante que não receberão o acompanhamento (grupo controle). Para podermos 
avaliar a importância da atenção farmacêutica na melhora da qualidade de vida de pacientes 
diabéticos.  
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Metodologia 
 

O estudo inclui pacientes portadores de DM2, insulinizados, que utilizam os serviços da 
unidade básica de saúde (UBS) Nilton Luiz de Castro localizada no Parque Tarobá, em Ponta Grossa 
– PR. 

Foi realizada a aplicação de questionários sobre a qualidade de vida no diabetes a 94 
pacientes, utilizando como modelo o DQOL. Sendo desses, viáveis apenas 87. 

A aplicação foi feita em visitas domiciliares previamente agendadas com o paciente através 
da colaboração das agentes comunitárias de saúde, que também estiveram presentes nas visitas. 

Os pacientes foram questionados quanto à vontade de participar do estudo de 
acompanhamento farmacoterapêutico e avaliação da qualidade de vida, e aqueles que concordaram 
em colaborar, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido.  

O termo explicava o objetivo da pesquisa e explicitava os direitos e deveres do paciente e dos 
pesquisadores. Esclarecia que a participação no estudo é voluntária e gratuita, e que a recusa não 
afetaria o atendimento e o tratamento que lhes estava sendo assegurado, tanto ao grupo “amostra” 
quanto ao grupo “controle”. Garantiu-se também que todas as informações seriam mantidas em sigilo, 
sempre zelando pela privacidade do paciente e que ele possuía o direito de interromper a 
participação a qualquer momento do estudo sem justificar a sua decisão. 

Depois de todos os tópicos esclarecidos e aceitos, o paciente foi instruído a responder o 
questionário.No questionário as instruções já estavam contidas direcionando o paciente a ler cada 
questão com cuidado e na linha de cada pergunta circular o número que melhor representava a sua 
opinião, não deixando questões em branco.Foi reforçado que qualquer duvida que surgisse, antes ou 
durante a aplicação, fosse reportada ao aplicador. 

Os extensionistas do projeto foram treinados sobre os objetivos da pesquisa e para que 
mantivessem uma postura neutra durante o preenchimento do questionário, cooperando 
principalmente para que os pacientes respondessem o total de perguntas. Para pacientes com 
dificuldade de leitura, as perguntas foram lidas pelos acadêmicos exatamente como estavam 
redigidas e as opções de resposta foram propostas aos pacientes a cada pergunta. 
 
Resultados 

 
 As perguntas presentes no questionário interrogam os pacientes quanto à satisfação, impacto 
e preocupações em relação à DM2 e aos fatores desencadeados pela doença que acabam afetando 
a qualidade de vida do paciente.Os resultados obtidos na pesquisa refletem a percepção de cada 
paciente em relação às expectativas, padrões e objetivos de cada um. Mostra como cada paciente se 
comporta em relação à doença.Algumas questões tiveram muita relevância, e mostrou-nos o que 
mais interfere na vida dos pacientes, e consequentemente diminuem sua qualidade de vida. 
 A questão 6 (Com que frequência você se sente mal consigo mesmo?), nos mostra que o 
DM2, as suas complicações, seu tratamento, e as limitações que a doença causa à certas atividades 
do dia a dia e como o paciente se porta frente a tudo isso vai atingir diretamente a sua qualidade de 
vida, gerando aflições e preocupações diárias. O descontentamento foi avaliado em 48% dos 
pacientes os quais responderam que às vezes se sentem mal consigo mesmo. Um valor 
relativamente alto se considerarmos que as respostas sempre e  quase sempre, juntas somam 15% 
dos pacientes.Apenas 37% responderam que nunca ou quase nunca se sentem mal consigo 
mesmos, mostrando que esse é um resultado que depende muito de como a pessoa reage frente às 
dificuldades que o DM2 traz e de como é a aceitação desse paciente em relação à doença (Figura 1). 

Uma das preocupações mais frequente dos pacientes é relatada na questão 43 (Com que 
frequência te preocupa se você terá complicações em razão de seu diabetes), poiso DM2 pode 
gerar diversas complicações a longo prazo para o paciente, que acabam reduzindo a sua qualidade 
de vida. Tais complicações são irreversíveis na sua maioria, como cegueira, amputação de membros 
inferiores e nefropatia diabética. 52% dos pacientes respondeu que sempre se preocupa com essa 
questão, 7% responderam quase sempre, 18% responderam às vezes e 23% responderam que 
nunca ou quase nunca.Podemos notar também nesta avaliação, que a maioria dos pacientes tem o 
conhecimento sobre essas complicações, o que é muito importante no seguimento adequado do 
tratamento(Figura 2). 

Muitas vezes as pessoas tem dificuldade quanto a restrição da dieta que a diabetes gera, seja 
por falta de disciplina do paciente ou pela falta de conhecimento. Podemos observar isso na questão 
33 (Com que frequência você come algo que não deveria, em vez de dizer que tem diabetes?). 
Dentre os pacientes questionados 37% deles responderam que nunca comeram algo que não 
deveriam em vez de dizer que tem diabetes, 32% responderam que às vezes esse fato ocorre e 14% 
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comentam que sempre ocorre.E também na questão 5 (Você está satisfeito(a) com a flexibilidade 
que você tem na sua dieta?), onde apesar de 27% responderem que estava muito satisfeitos, 26% 
relataram estar médio satisfeitos e 17% nada satisfeitos, pois as restrições alimentícias geram muito 
incomodo nos pacientes. Este é um ponto crítico, pois o controle da diabetes depende muito da 
alimentação adequada. Se o diabetes estiver controlado, diminuirá significativamente as queixas do 
paciente em relação à sintomas gerados pela doença, como a hiperglicemia, hipoglicemia e outros 
fatores que lhes causam mal-estar(Figura 3). Isto é mostrado na questão 18 (Com que frequência 
você se sente fisicamente doente?), na qual 33% responderam as vezes e 26% sempre. 
Demonstrando que estão tendo dificuldades no controle do DM2.  

Durante a aplicação dos questionários pudemos perceber o quanto é importante a atenção 
farmacêutica para esses pacientes, pois eles possuem um suporte necessário para o controle do 
DM2, recebem insulina, medicamentos orais, fazem exames para acompanhamento, mas quase 
sempre não recebem orientações e não têm com quem sanar suas dúvidas quanto a alimentação 
adequada e aplicação correta da insulina, que são fatores indispensáveis para o controle da doença. 

Algumas das questões apresentadas no questionário sobre a qualidade de vida no diabetes 
geraram dúvidas em uma grande parte dos pacientes, o que pode ter favorecido algum erro nos 
resultados.  

As questões 6 (Você está satisfeito(a) com a apreensão que sua diabetes gera na sua 
família?)e 28 (Com que frequência você se percebe explicando a si mesmo o que significa ter 
diabetes), são alguns exemplos que apresentaram interpretações erradas dos pacientes. As 
questões 10(Você está satisfeito com a sua vida sexual) e 28(Com que frequência sua diabetes 
interfere na sua vida sexual) geravam constrangimento à alguns pacientes e outros não entendiam 
que se tratava de perguntas diferentes. Também a parte do questionário que trata das preocupações 
social/vocacional, não se aplicou à maioria dos pacientes, já que 17% tinham mais de 70 anos, 42% 
de 61 à 70 anos, 33% de 51 à 60 anos, 7% de 40 à 50 anos e apenas 1% tinha menos de 40 anos.  

Outro fator que gerou muita dúvida nas respostas, foi na parte do questionário que trata de 
satisfação onde existem as alternativas “muito satisfeito” e “bastante satisfeito”, uma vez que a 
maioria dos pacientes não sabia que havia distinção entre as duas respostas. Outra dificuldade 
encontrada foi o fato de muitos pacientes não conseguirem ler o questionário sozinhos, seja por 
serem analfabetos, por possuírem problemas de visão ou pela falta de entendimento.  
 
 
 
Figura 1. Frequência com que as pessoas se sentem mal consigo mesmas por serem portadoras de 
DM2 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012 
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Figura 2. Frequência da preocupação que os pacientes possuem em relação às complicações que 
podem ser geradas pelo DM2. 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012 

 
Figura 3. Frequência com que os pacientes portadores de DM2 sentem-se satisfeitos com a 
flexibilidade da dieta. 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 
 

 
 

 
Conclusões 

A partir dos resultados obtidos percebemos o quão importante é o acompanhamento desses 
pacientes portadores de DM2, uma vez que esse acompanhamento trará melhorias na qualidade de 
vida dos mesmos, minimizando as dúvidas e preocupações, e dando-lhes um melhor conhecimento e 
uma maior assistência para ajudar no controle dessa doença. A avaliação da qualidade de vida em 
pacientes diabéticos é particularmente útil, pois o tratamento destes pacientes depende muito mais 
do que somente da terapia medicamentosa, deve ser levado em conta todos os fatores que a afetam, 
pra facilitar a adesão do paciente ao tratamento e para garantir que mesmo com todas as dificuldades 
ele tenha uma vida de qualidade. 
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