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RESUMO 
 

 

Estudo sobre a saúde do homem, que vive com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), 

dos 25 aos 59 anos. Os objetivos foram descrever a qualidade de vida de homens com 

DM2 através dos questionários SF-36 e B-PAID; identificar as principais dimensões
 
que 

interferem na qualidade de vida de homens com DM2, discutir a relação dos domínios 

de qualidade de vida com os problemas referentes ao diabetes e saúde do homem. A 

fundamentação teórica utilizou conceitos referentes à qualidade de vida; questões de 

gênero e qualidade de vida relacionada ao diabetes. A influência da doença na 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) em termos metodológicos foi avaliada 

pelos instrumentos de avaliação SF-36 (genérico) e B-PAID, (específico) e aspectos 

sócio-clínico-demográficos. A qualidade de vida dos pacientes masculinos DM2 pôde 

ser descrita a partir do SF-36 e B-PAID. A média do B-PAID apresentou o escore de 

variação alto, indicando prejuízo na QVRS nos sujeitos do estudo. Dentre as dimensões 

do SF-36, seis domínios encontraram-se acima da média de variação (0-100) 

considerada pela literatura de qualidade de vida. As duas dimensões do SF-36 que 

apresentaram escores baixos foram relacionadas aos domínios Vitalidade e Saúde 

Mental. Os domínios do SF-36 com maiores associações com o B-PAID foram os 

Aspectos Emocionais (AE) e Aspectos Sociais (AS). Os resultados do B-PAID e do SF-

36, principalmente nas questões referentes às dimensões Vitalidade/SF-36 e Saúde 

Mental/SF-36, baseiam-se no estado atual do paciente nas últimas quatro semanas e 

foram os mais baixos. Suas questões referem-se a cansaço, esgotamento, vitalidade, 

estresse, desânimo, infelicidade e depressão. Apesar de os resultados dos domínios do 

SF-36 demonstrarem uma QV satisfatória (excetuando-se Vitalidade e Saúde Mental), o 

grupo de idade de até 44 anos teve uma representatividade baixa na pesquisa. A 

pesquisa encontrou na maioria das entrevistas a ausência de consultas com profissionais 

de saúde e exames laboratoriais recentes para indicar um tratamento adequado para uma 

doença crônica com alto impacto social. 

  

 

 

Palavras-Chave: saúde do adulto; saúde do homem; qualidade de vida; avaliação; 

questionários; diabetes mellitus tipo 2; enfermagem. 



ABSTRACT 
 
 

The purpose of this study was to evaluate the men’s health with type 2 diabetes 

mellitus (T2DM) aged 25 to 59 years. The objectives were to describe the quality of life 

of male patients with T2DM of the SF-36 and PAID-B; identify the dimensions that 

affect the quality of life of male patients with T2DM; discuss the relationship of 

domains of quality of life with problems related to diabetes and men’s health. The 

theoretical concepts sought on quality of life, gender issues and quality of life related to 

diabetes. The influence of disease on quality of life related to health (HRQoL) was 

assessed in terms of methodology for assessment instruments SF-36 (generic) and 

PAID-B (specific) and social, demographic and clinical issues. The quality of life of 

male patients T2DM might be described from the SF-36 and PAID-B. The average 

PAID-B score showed high variation, indicating impairment in HRQoL in the study 

subjects. Among the dimensions of the SF-36, six domains were found above the 

average range (0-100) considered the literature of quality of life. The two dimensions of 

the SF-36 showed that low scores were related to areas were Vitality and Mental Health. 

The domains of the SF-36 with larger associations with PAID-B were the Role-

emotional and Social Functioning. The results of the PAID-B and the SF-36, especially 

on issues relating to Vitality and Mental Health, based on the current state of the patient 

in the past four weeks and were the lowest. Your questions relate to fatigue, exhaustion, 

vitality, stress, depression, unhappiness and depression. Although the results of the SF-

36 demonstrate a satisfactory QoL (except for Vitality and Mental Health), the age 

group up to 44 years had a low representation in research. The survey found the 

majority of cases the lack of consultation with health professionals and recent laboratory 

tests to indicate an appropriate treatment for a chronic disease with high social impact. 

 

 

 

 

 

Keywords: adult health, men’s health, quality of life assessment, questionnaires, type 2 

diabetes mellitus; nursing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse neste estudo está relacionado com a qualidade de vida do homem que 

vive com Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). Por essa questão, é preciso relacioná-la a atividades 

de pesquisa e ensino, que visa atividades de Educação em Saúde, e promover integração entre 

ensino/serviço/sociedade. O estudo se insere na linha de pesquisa o cuidado nos ciclos vitais 

humanos, tecnologia e subjetividade na saúde do Programa Mestrado Acadêmico em Ciências 

do Cuidado em Saúde. 

Qualidade de Vida (QV) é um termo de difícil conceituação, e, durante as últimas 

décadas, apesar dos debates, não se chegou a um consenso. Conceitos de qualidade de vida 

tiveram interesse inicialmente por cientistas sociais, filósofos e políticos (KLUTHCOVSKY e 

TAKAYANAGUI, 2007, p.14). 

Considera-se QV um termo eminentemente humano, que tem sido aproximado ao 

grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria 

estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os 

elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar. Abrange 

muitos significados, que refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e 

coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, 

portanto uma construção social com a marca da relatividade cultural (MINAYO, HARTZ et 

al., 2000, p.8) 

A relação das enfermidades crônicas com a qualidade de vida compreende 

pesquisas que avaliam a análise da qualidade de vida, depressão e saúde oral em pacientes 

diabéticos idosos (AGUIAR, 2007) e na qualidade de vida relacionada à saúde no DM 

(AGUIAR, VIEIRA et al., 2008; MIRANZI, FERREIRA et al., 2008; FERREIRA e 

SANTOS, 2009). No entanto, apresentar doença crônica não significa necessariamente ter 

condições de saúde ruins, uma vez que a manutenção da doença possibilita redução de riscos 

de agravamentos e sequelas. 
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Estudos constatam que os homens, em geral, padecem mais de condições severas 

e crônicas de saúde do que as mulheres e também morrem mais do que elas pelas principais 

causas de morte (COURTENAY, 2000, p.1385; LAURENTI, JORGE et al., 2005, p.39). 

Entretanto, apesar de as taxas masculinas assumirem um peso significativo nos perfis de 

morbimortalidade, observa-se que a presença de homens nos serviços de atenção primária à 

saúde é menor do que a das mulheres.  

Com o desafio de implantação e implementação para a promoção da saúde do 

homem, ocorreu a pluralidade das instituições envolvidas no desafio de construção da 

“POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM (Princípios e 

Diretrizes)” - PNAISH é uma avocação à consideração da saúde do homem brasileiro nas 

suas idiossincrasias e similaridades nos 5561 municípios, 26 estados e no Distrito Federal 

(BRASIL, 2009a, p.3). O Diabetes Mellitus (DM) é uma das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis – DCNT de maior peso para a saúde pública, visto que suas complicações 

podem atingir vários órgãos, além de constituírem fatores de risco para outras doenças como o 

acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto agudo do miocárdio (ALAD, 2006, p.5). 

A importância do diabetes vem crescendo nas últimas décadas, uma vez que é um 

agravo de saúde universal e que afeta populações em todos os estágios de desenvolvimento 

(GEORG, DUNCAN et al., 2005; KEELING, 2011). O DM representa um dos dois dos 

principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, contribuindo decisivamente para 

o agravamento do cenário de morbimortalidade na população brasileira. (BRASIL, 2001, p.5). 

O DM corresponde a um problema de saúde pública com elevado ônus social e 

econômico, cujo diagnóstico é desconhecido em metade dos indivíduos portadores. A sua 

epidemiologia é recente e está relacionada a um problema crítico nessa área que é a falta de 

informações em nível populacional, quando se trata de doenças não-transmissíveis (GEORG, 

DUNCAN et al., 2005, p.453). 

 

 

1.1. Justificativa 

 

 

A Saúde do Homem foi uma das novas prioridades estabelecidas pelo Pacto pela 

Saúde (BRASIL, 2009a, p.10). Atualmente são onze as prioridades. O Pacto pela Saúde 

surgiu para contribuir para a efetivação do SUS como política de Estado para a consolidação 
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do SUS. É um compromisso entre as três esferas de gestão: MS (União), CONASS - 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Estados), e CONASEMS – Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de Saúde (Municípios).  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem está alinhada com a 

Política Nacional de Atenção Básica – porta de entrada do SUS - e com as estratégias de 

humanização em saúde, e em consonância com os princípios do SUS, fortalecendo ações e 

serviços em redes e cuidados da saúde (BRASIL, 2009a, p.35). 

Deste modo, esta pesquisa tem como proposta estudar a saúde do homem dos 25 

aos 59 anos, que vivem com DM2, uma vez que usualmente em pesquisas científicas ele 

aparece numa estatística global ou quando participa de uma pesquisa, participa de maneira 

genérica. A temática relacionada à saúde masculina tem sido pouco abordada e discutida em 

contraposição à saúde da mulher, objeto de políticas públicas e de variadas investigações 

(BRAZ, 2005, p.98). 

Neste sentido, a análise sob o enfoque de gênero revela que estudos sobre a 

mortalidade ou morbidade nas últimas décadas, são quase que exclusivamente dirigidos para o 

sexo feminino (LAURENTI, JORGE et al., 2005). São poucas ainda as publicações que 

abordam ou, pelo menos, tangenciam essa questão em relação ao sexo masculino. Vários 

estudos comparativos entre homens e mulheres têm comprovado o fato de que os homens são 

mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e que morrem mais 

precocemente que as mulheres. Os homens não buscam como as mulheres, os serviços de 

atenção primária, a despeito da maior vulnerabilidade e das altas taxas de morbimortalidade 

(BRASIL, 2009a, p.5). Quando buscam o sistema de saúde, sua busca já está na atenção 

ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, o que tem como consequência agravo 

da morbidade pelo retardamento na atenção e maior custo para o sistema de saúde. Na 

pesquisa sobre câncer de pênis, os autores constataram que 58% dos pacientes analisados já se 

encontravam num estágio avançado da doença (FAVORITO, NARDI et al., 2008, p.590). Os 

motivos sugeridos pelos autores para esta questão foram medo, ignorância ou dificuldade de 

procurar assistência médica especializada. 

De acordo com estudo realizado no Rio de Janeiro (PINHEIRO, VIACAVA et al., 

2002, p.689), as mulheres utilizam mais regularmente os serviços de saúde que os homens, 

embora esta procura seja ainda maior no grupo de crianças e idosos. Esse estudo refere, 

também, diferenças de gênero relacionadas ao motivo da procura pelos serviços, isto é, as 
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mulheres buscam mais os serviços para exames de rotina e prevenção e os homens procuram 

mais por motivo de doença (ibid., p.697) 

O recorte etário escolhido atende a estratégia metodológica alinhada com a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (BRASIL, 2009a, p.8). É neste 

período também que normalmente ocorre a emancipação do homem, ou seja, quando ele sai 

da casa da mãe para viver a sua independência pessoal e financeira, pelo menos na maioria 

dos casos. Ainda que ele saia da casa da mãe, normalmente ele experimenta a relação com 

outra mulher, que não é mais a sua mãe, e nem necessariamente uma companheira afetiva, 

podendo ser uma doméstica para realizar as tarefas do lar. Isso implica, quando existe um 

processo de adoecimento, as questões “como este homem cuida da sua saúde?”, “Quem 

administra este processo?”. Pois, quando falamos em processo de adoecimento, tal fato gera 

questões peculiares, principalmente se tratando de Diabetes Mellitus, onde um dos seus 

principais tratamentos está relacionado à dieta e mudança de hábitos.  

Ainda de acordo com a Política de Saúde do Homem (BRASIL, 2009a, p.5), 

tratamentos crônicos ou de longa duração têm, em geral, menor adesão, visto que os esquemas 

terapêuticos exigem um grande empenho do paciente que, em algumas circunstâncias, 

necessitam modificar seus hábitos de vida para cumprir seu tratamento. Tal afirmação 

também é válida para ações de promoção e prevenção à saúde, que requerem, na maioria das 

vezes, mudanças comportamentais.  

Assim, este estudo pretende aprofundar o conhecimento sobre como o homem 

reage frente ao DM; de que modo isso interfere na sua qualidade de vida e que fatores podem 

ser decisivos nos mecanismos de adoecimento desta população específica. 

A razão pela escolha do DM2 está relacionada à sua maior prevalência nos caso 

de diabetes (RATHMANN; GIANI, 2004, p.2.568; GROSSI E PASCALI, 2009, p.32). Os 

tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como 

diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do total de casos, e o diabetes tipo 2, 

anteriormente conhecido como diabetes do adulto, que compreende cerca de 90% do total de 

casos. Outro tipo de diabetes encontrado com maior frequência e cuja etiologia ainda não está 

esclarecida é o diabetes gestacional, que, em geral, é um estágio pré-clínico de diabetes, 

detectado no rastreamento pré-natal. Outros tipos específicos de diabetes menos frequentes 

podem resultar de defeitos genéticos da função das células beta, defeitos genéticos da ação da 

insulina, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, efeito colateral de medicamentos, 
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infecções e outras síndromes genéticas associadas ao diabetes (GEORG, DUNCAN et al., 

2005, p.458; BRASIL, 2009a, p.2). 

Neste sentido, a pesquisa também terá como objetivo buscar estratégias para o 

cuidado no processo de trabalho do enfermeiro enquanto pesquisador, educador e promotor da 

saúde num contexto sócio-político-econômico nas práticas de saúde, com enfoque nos 

resultados encontrados nas variáveis e dimensões dos questionários aplicados. Estudos 

aleatorizados, tanto em DM1 como em DM2, mostraram claramente a redução das 

complicações crônicas, com o bom controle metabólico (DCCT, 1993, p.983; UKPDS, 1998, 

p.849). Este controle pode ser alcançado de maneira mais adequada quando existe o 

enfermeiro inserido nas práticas de saúde. 
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1.2. Objetivos 

 

 

 Descrever a qualidade de vida de pacientes masculinos DM2 através dos questionários 

SF-36 e B-PAID. 

 Identificar as principais dimensões1 que interferem na qualidade de vida de pacientes 

masculinos com DM2. 

 Discutir a relação dos domínios de qualidade de vida com os problemas referentes ao 

diabetes e saúde do homem. 

 

 

                                                           
1
 
Nesse caso, entende-se por dimensões, os domínios do SF-36 (Short Form General Health Survey ) e os itens do PAID-B (Problems Areas 

in Diabetes). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A fundamentação teórica buscou conceitos referentes à qualidade de vida; 

questões de gênero e qualidade de vida relacionada ao diabetes, bem como estudos que 

utilizaram instrumentos genéricos e específicos de avaliação de Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde (QRVS). 

 

 

2.1 Revisão de Literatura 

 

 

Para revisão de literatura, foram feitas buscas em bases de dados LILACS E 

BIREME, (Biblioteca Virtual em Saúde - BVS), Portal de periódicos CAPES e Google 

Acadêmico. A busca nas bases de dados tem como objetivo encontrar estudos com amostra 

similar ao da pesquisa (homens entre 25 e 59 anos, com doença crônica, em especial a DM2) 

e que atenda as características da população brasileira através da aplicação dos questionários 

utilizados. 

Na base de dados LILACS, utilizando descritores do assunto “saúde do homem” e 

“qualidade de vida em diabéticos tipo 2” e “inclusão e exclusão de gênero masculino em 

saúde” como palavras do resumo, com “qualquer descritor” (OR), foram encontradas 40 

referências. Foram selecionadas 28 referências: 7 resumos e 21 textos completos. O artigo 

mais antigo encontrado sobre o assunto nessa biblioteca foi publicado em 2001. Assim, o 

período estudado foi de 2001 a 2009. 

Na base de dados BIREME, utilizando “saúde do homem e gênero masculino” 

como assunto, em todas as fontes foram encontradas 814 referências. Ainda não foram 

selecionadas as referências relacionadas aos elementos pertinentes ao objeto do estudo 

proposto, uma vez que se encontra em fase de construção. Contudo, observa-se que ao se 

colocar essas palavras na busca no banco de dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) 



24 

 

/BIREME, encontra-se muitos artigos relacionados à infecção por HIV. Foi uma das 

referências que mais se repetiu entre as com maiores recorrências (são 121). Tal fato se 

confirma de acordo com o artigo de Gomes e Nascimento (2006, p.903). 

Através da BVS, com os descritores “Qualidade de vida homens SF-36” 28 

resultados foram encontrados, enquanto que os as palavras-chave “Qualidade de vida homens 

B-PAID”, apenas uma ocorrência. Quando se utiliza os descritores “Qualidade de vida 

homens SF-36 B-PAID”, apenas um resultado foi encontrado e foi o mesmo quando se 

utilizou somente “B-PAID” no descritor. 

Pelo Portal da CAPES, utilizando “Qualidade de vida homens SF-36 Brasil” e 

“Qualidade de vida homens SF-36 B-PAID”, 32 resultados foram encontrados. 

Ao utilizar a busca pelos descritores DeCS/MeSH “saúde do homem AND 

qualidade de vida”, o banco de dados MEDLINE encontrou 21 referências. Foram 

selecionadas 7 referências, onde todas são resumos. A grande parte das referências fazia 

menção à Disfunção Erétil. 

O Google Acadêmico encontrou 1.180 resultados para o descritor “Qualidade de 

vida homens SF-36 Brasil”. 

Não foram encontrados estudos que apresentasse similaridades de amostras com a 

esta pesquisa. Os principais resultados foram estudos feitos em idosos e mulheres. 

 

 

 

2.2 Referenciais Conceituais 

 

 

O interesse em conceitos como “padrão de vida” e “qualidade de vida” foi 

inicialmente partilhado por cientistas sociais, filósofos e políticos. O crescente 

desenvolvimento tecnológico da Medicina e ciências afins trouxe como uma consequência 

negativa a sua progressiva desumanização. Assim, a preocupação com o conceito de 

“qualidade de vida” refere-se a um movimento dentro das ciências humanas e biológicas no 

sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da 

mortalidade ou o aumento da expectativa de vida (FLECK, LOUZADA et al., 1999, p.20; 

FLECK, LEAL et al., 1999, p.179). 
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2.2.1 Conceitos de Qualidade Vida 

 

 

As condições de vida e saúde têm melhorado de forma contínua e sustentada na 

maioria dos países, no último século, graças aos progressos políticos, econômicos, sociais e 

ambientais, assim como aos avanços na saúde pública e na medicina. 

Estudos de diferentes autores e os relatórios sobre a saúde mundial (JONES, 1998, 

p.2) e da região das Américas (OPAS/OMS, 1998, p.7; ALAD, 2006, p.6) são conclusivos a 

respeito. Na América Latina, por exemplo, a expectativa de vida cresceu e ultrapassaram os 

50 anos depois da II Guerra Mundial. Em 1990, para 67 anos, em 1995 para 69 anos, e hoje 

em torno dos 76 anos. 

Entretanto, as mesmas organizações são taxativas ao informar que ainda que tal 

melhoria seja incontestável, também o é a permanência de profundas desigualdades nas 

condições de vida e saúde entre os países e, dentro deles, entre regiões e grupos sociais. 

O tema da influência da saúde sobre as condições e a qualidade de vida, e vice-

versa, tem ocupado políticos e pensadores ao longo da história. No século XVIII já se 

mencionava a pobreza e as más condições de vida, trabalho, nutrição etc. como as principais 

causas das doenças, preconizando mais do que reformas sanitárias, mas amplas reformas 

sociais e econômicas (BUSS, 2000,p.164).  

Da mesma forma, há muito tempo tem sido questionado o papel da medicina, da 

saúde pública e, num sentido mais genérico, do setor saúde no enfrentamento do que seriam 

as causas mais amplas e gerais dos problemas de saúde, aquelas que fugiriam ao objeto 

propriamente médico da questão saúde. Na Alemanha, por exemplo, nos anos que precederam 

a revolução de 1848, um poderoso movimento de reforma médica defendia que a medicina é 

uma ciência social e a política não é mais do que a medicina em grande escala (BUSS, 2000, 

p.164). As melhorias na nutrição e no saneamento (aspectos relativos ao meio ambiente) e as 

modificações nas condutas da reprodução humana (sobretudo a diminuição no número de 

filhos por família) foram os fatores responsáveis pela redução da mortalidade na Inglaterra e 

no País de Gales, no século XIX e na primeira metade do século XX. As intervenções 

médicas eficazes, como as imunizações e a antibioticoterapia, tiveram influência tardia e de 

menor importância relativa (BUSS, 2000, p.165; MINAYO, HARTZ et al., 2000, p.8). 

 No panorama mundial, as relações entre saúde e qualidade/condições de vida são 

cada vez mais evidentes. O debate sobre qualidade (condições) de vida e saúde tem também 
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razoável tradição tanto no Brasil quanto na América Latina entre tantas conferências 

Internacionais e Regionais (BUSS;CARVALHO, 2009, p.2.306).  

Particularmente em países como o Brasil e outros da América Latina, a diferença 

na distribuição de renda, o analfabetismo e o baixo grau de escolaridade, assim como as 

condições precárias de habitação e ambiente têm um papel muito importante nas condições de 

vida e saúde. Em um amplo estudo sobre as tendências da situação de saúde na Região das 

Américas recentemente publicado, a OPAS (1998, p.5) mostra, de forma inequívoca, que os 

diferenciais econômicos entre os países são determinantes para as variações nas tendências 

dos indicadores básicos de saúde e desenvolvimento humanos. A redução na mortalidade 

infantil, o incremento na esperança de vida, o acesso à água e ao saneamento básico, o gasto 

em saúde, a fecundidade global e o incremento na alfabetização de adultos foram função 

direta do Produto Nacional Bruto dos países. 

Entretanto, demonstrar que a qualidade/condições de vida afeta a saúde e que esta 

influencia fortemente a qualidade de vida não é o único desafio. Embora sobejamente 

demonstradas, restam muitas questões a serem resolvidas e respondidas neste campo de 

investigação, inclusive no que diz respeito às intervenções que, a partir do setor saúde, 

possam, mais eficazmente, influenciar de forma favorável a qualidade de vida (BUSS; 

CARVALHO, 2009, p.2.308). 

A OMS (WHOQoL GROUP, 1998, p.1) define Qualidade de Vida (QV) como 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto dos sistemas de cultura e valor nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um 

conceito muito amplo afetado em uma forma complexa pela saúde física da pessoa, estado 

psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e sua relação com 

características proeminentes de seu ambiente. Portanto, a definição de QV pode ser subjetiva, 

multidimensional e incluir elementos de avaliação tanto positivos como negativos. 

Conceituar QV é um desafio contínuo e medi-la assume contornos ainda mais 

pretensiosos. A maioria dos instrumentos de avaliação de QV tem sido desenvolvida nos 

Estados Unidos e Inglaterra, diferindo em sua forma de aplicação, extensão e conteúdo6. 

Existem dois tipos de campos de aplicação de medidas de QV que podem ser classificadas 

em: genéricos ou específicos. Os genéricos são destinados para uso geral de base 

populacional, independentemente da doença ou condição do paciente, bem como para 

pacientes saudáveis e os específicos, ao estudo da qualidade de vida de indivíduos doentes ou 

com agravos e/ou submetidos a intervenções médicas. Para evitar ambiguidade e distinguir 
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entre QV em seu senso mais amplo e a sua aplicação específica na medicina clínica e nos 

estudos clínicos, o termo qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) é frequentemente 

utilizado (FERREIRA; SANTOS, 2009, p.407). 

Nessa articulação entre saúde e condições/qualidade de vida, pode-se identificar 

mais recentemente – com flagrante inspiração nos pensadores e nos movimentos pioneiros da 

saúde pública e da medicina social já mencionados – o desenvolvimento da promoção da 

saúde como campo conceitual e de prática que busca explicações e respostas pretensamente 

integradoras para esta questão. 

Esse olhar complexo e dinâmico oferece a oportunidade de uma ação integrada 

que inclui as diferentes dimensões da experiência humana: a subjetiva, a social, a política, a 

econômica e a cultural, colocando, portanto, a serviço da saúde, os saberes produzidos nos 

mais diferentes campos do conhecimento.  

Assim, entende-se que promover a saúde é saber lidar com as diversas condições 

sócio-econômicas dos segmentos populacionais da sociedade. É enfrentar a pobreza e toda a 

desestruturação em seu entorno que são marcadas, simultaneamente, pela falta de emprego, de 

infra-estrutura adequada às necessidades humanas (água potável, destino adequado do lixo e 

esgoto), pela poluição dos ambientes, pelas carências alimentares e educacionais 

(SPAGNUOLO; GUERRINI, 2005, p.192). É saber lidar com as formas de viver emergentes 

e constituídas nas sociedades modernas (MINAYO, HARTZ et al., 2000, p.9; BUSS; 

CARVALHO, 2009, p.2.308). 

 

 

2.2.2 As Questões de Gênero 

 

 

A masculinidade é social e culturalmente construída, sendo secundária, frágil e 

desenvolvida a partir da feminilidade original. É fácil constatar quanto os homens se 

preocupam em demonstrar, comprovar e reafirmar sua virilidade, o que não é comum entre as 

mulheres no que se refere à sua feminilidade (GOMES, SCHRAIBER et al., 2005, p.8). 

O movimento político das mulheres representa um dos principais desencadeadores 

de muitas das significativas transformações das relações sociais de gênero dos últimos tempos 

e mesmo de algumas das mudanças de atitude pelas quais vêm passando muitos homens. 

Entretanto, atribuir a esse movimento a capacidade de fazer com que os homens se adaptem 

ou que se modifiquem a ponto de gerar uma crise da masculinidade seria um exagero e uma 
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redução da condição e da subjetividade viris a uma mera realização dos desejos femininos. 

Prova disto é que a maior parte da literatura feminista ainda descreve os homens como uma 

categoria genérica, sem singularidade e opressora das mulheres (GOMES, 2003, p.826). 

Nesse mesmo movimento político, a literatura feminista emerge alguns 

questionamentos em relação às perspectivas que tomam o gênero a partir de uma dimensão 

binária, heterossexual e oposicional, sem levar em conta os diferentes modos como cada 

sujeito vive a sua “masculinidade” ou “feminilidade” (GOMES, SCHRAIBER et al., 2005, 

p.8; MINAYO, 2005, p.23).  

O gênero pode atuar tanto pela oposição binária masculino x feminino quanto por 

uma hierarquização entre as pessoas em termos das suas supostas performances sexuais 

(BUTLER, 2009, p.99). Haveria, por exemplo, uma tendência a considerarmos um homem 

jovem e saudável “mais homem” que um idoso portador de uma deficiência física ou mental. 

Em contrapartida, há alguns contextos que consideram os homens negros “mais homens”, 

pela sua suposta maior virilidade. Ou seja, a ideia implícita é a necessidade de se analisar a 

fundo a utilização desta categoria, de modo a compreender melhor a articulação dinâmica do 

gênero e classe social, etnia e sexualidade na determinação das identidades, das 

subjetividades, dos riscos e das proteções à vida e à saúde que permeiam o cotidiano de cada 

um (COURTENAY, 2000, p.1.386; FARAH, 2004, p.48; CHEREPANOV, PALTA et al., 

2011, p.1.025).  

As masculinidades estabelecem jogos de poder entre os homens em função de 

determinantes sociais intragênero, como, por exemplo, classe social e etnia (CONNELL, 

1995, p.189; BUTLER, 2009, p.110).  

Diferenciais de mortalidade entre homens brancos e negros, quando se 

consideram algumas causas, como AIDS, doenças mentais (incluindo o alcoolismo), 

homicídios e outras, aventam a hipótese de que há facilidade maior com que homens negros e 

jovens, pobres e de baixa escolaridade, se envolvam em episódios de violência, ou abusam do 

álcool (BATISTA, 2005, p.73). Tal relação poderia estar relacionada a uma tentativa 

imaginária de compensar a sua dificuldade em cumprir alguns dos ditames da masculinidade – 

poder, provimento – através da exacerbação de outros, como a força, a resistência e a 

coragem. 

Há ainda que se ressalvar a necessidade de um melhor entendimento das relações 

entre masculinidade(s) e machismo. A princípio, o machismo seria uma atitude particular que 

homens e mulheres podem ter em relação a homens e mulheres, estando a masculinidade 
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relacionada aos modelos de constituição de identidade dos homens. Embora existam conexões 

entre o machismo e a(s) masculinidade(s), o comportamento machista não decorre 

necessariamente da masculinidade, embora seja uma das possibilidades de vivência do 

masculino. Esta é uma demarcação importante a fazer, pois algumas vezes o machismo pode 

também ser um comportamento reativo à percepção de fragilidade ou insuficiência de 

cumprimento dos ideais de masculinidade. Em muitos dos agravos à saúde do homem hoje 

identificados, em especial a violência doméstica e sexual, há que se reconhecerem mais os 

traços do machismo do que, exatamente, da masculinidade (VILLELA, 2005, p.31). 

Diferenciais nas características de saúde entre os sexos são bem conhecidos, 

sendo que a questão dos determinantes biológicos e daqueles ligados ao gênero foi 

amplamente comentada para os países da Região das Américas (LAURENTI; BUCHALLA, 

1998; LAURENTI, JORGE et al., 2005, p.40).  

A maioria dos indicadores tradicionais de saúde mostra, com clareza, a existência 

desse diferencial, sendo maior a mortalidade masculina em praticamente todas as idades e 

para quase a totalidade das causas; também as esperanças de vida ao nascer e em outras 

idades são sempre menores entre os homens (LAURENTI; BUCHALLA, 1998; LAURENTI, 

JORGE et al., 2005, p.36). No Brasil, essas diferenças, que eram de aproximadamente cinco 

anos, durante as décadas anteriores a 1980, elevaram- se nas décadas seguintes, sendo que, em 

2001, as mulheres tinham maior sobrevida de oito anos, em relação à esperança de vida 

masculina (respectivamente, 73 e 65 anos). De 1991 para 2007, a população masculina ainda 

é 7,6 anos abaixo da média das mulheres (63,2 para 68,9 anos). Este fato é mais intenso na 

região Sudeste, especialmente no Rio de Janeiro, onde a diferença atinge 12 anos 

(respectivamente 74 e 62 anos) (BRASIL, 2009b, p.1). Em países desenvolvidos, a diferença 

é de aproximadamente cinco anos, como nos Estados Unidos e Canadá (LAURENTI, JORGE 

et al., 2005, p.36). Ainda que os indicadores de mortalidade evidenciem situações 

desfavoráveis para os homens, os referentes à morbidade, medidos pela demanda aos serviços 

e por inquéritos populacionais, destacam, de uma maneira geral, maior frequência para as 

mulheres. 

Não há dúvida de que existem alguns determinantes biológicos para as 

heterogeneidades encontradas, como por exemplo, a grande sobremortalidade masculina por 

complicações da aterosclerose coronária; entretanto, nas idades mais velhas, após a 

menopausa, com a perda da proteção hormonal, há aumento acentuado da mortalidade 

feminina por essas causas, diminuindo a preponderância dos homens. De outra parte, há 
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agravos à saúde, ligados a comportamentos específicos do homem e da mulher, que dependem 

de fatores culturais e, de uma maneira geral, sociais. Durante algum tempo, os termos sexo e 

gênero eram utilizados indiscriminadamente; na literatura mais recente, entretanto, o termo 

sexo reserva-se, preferentemente, às características biológicas predeterminadas, relativamente 

invariáveis, do homem e da mulher, enquanto que gênero é utilizado para assinalar as 

características socialmente construídas que constituem a definição do masculino e do 

feminino, em diferentes culturas (OPAS, 1993, p.8). 

Na América Latina é comum aceitar que gênero é sinônimo de mulher. Há de ser 

ressaltado, entretanto, que gênero deve ser entendido como a rede de traços de personalidade, 

atitudes, sentimentos, valores, condutas e atividade que, através de um processo de construção 

social, diferencia os homens das mulheres (LAURENTI, JORGE et al., 2005, p.36). 

A menor sobrevida masculina foi – ou ainda é – quase sempre aceita sem muita 

discussão e vista como resultado somente de fatores biológicos. Acresce-se a isso o fato de ser 

continuamente mencionado que nascem e, em todas as idades, morrem mais homens, 

obtendo-se, assim, o equilíbrio entre os sexos. É inegável a existência do fator biológico, 

porém, o enfoque de gênero não pode deixar de ser considerado quando se deseja caracterizar 

e analisar a saúde do homem e da mulher (ibid, 2005, p.36). 

Ainda que as análises de mortalidade ou de morbidade, sob enfoque de gênero, 

nas últimas décadas, tenham sido quase que exclusivamente dirigidas para o sexo feminino, 

há algumas publicações que abordam ou, pelo menos, tangenciam essa questão em relação ao 

sexo masculino.  

As transformações nos padrões de saúde/doença constituem-se em uma das 

características do século 20, estando associadas às mudanças na estrutura etária populacional. 

Para a análise da saúde do homem, no Brasil, no presente momento, é preciso invocar as 

transições demográficas e epidemiológicas, com o consequente envelhecimento populacional 

e alterações no panorama das doenças crônicas (LAURENTI, JORGE et al., 2005, p.37; 

BRASIL, 2009b, p.2). 

No que tange ao homem, verifica-se que a diminuição da sua mortalidade foi mais 

lenta e sempre menor do que a observada no sexo feminino; como decorrência, atualmente, a 

vida média masculina é comparativamente menor em todas as regiões do Brasil. É de se 

destacar, e de grande interesse para a saúde, que a proporção de idosos é menor entre os 

homens. No País, em 2001, 7,8% do total de homens estavam na faixa etária igual a 60 e mais 
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anos e 0,9% tinham no mínimo 80 anos; para as mulheres esses valores foram maiores, 

respectivamente, iguais a 9,3% e 1,3% (LAURENTI, JORGE et al., 2005, p.37). 

A saúde da população brasileira apresenta o paradoxo de conviver, ao mesmo 

tempo, com situação predominante nos países desenvolvidos (doenças não-infecciosas) e com 

doenças já vencidas há décadas, como várias doenças infecciosas, além, ainda, de altos 

valores da mortalidade infantil, em algumas áreas. As transformações ocorridas e que 

resultaram de complexa interação de vários fatores com atuação marcante na saúde da 

população humana influenciaram muito mais a do homem do que da mulher, o que é válido 

para o homem brasileiro e suas características atuais de saúde (BRASIL, 2009b, p.2). 

Essas transformações, positivas em muitos pontos, trouxeram também novos 

desafios cujas soluções ainda aguardam equacionamento adequado. São exemplos desse 

desafio: o envelhecimento da população, ampliação da morbi-mortalidade decorrente da 

violência, da exposição aos riscos ambientais, de causas associadas às mudanças de estilo de 

vida e ao comportamento e as alterações das características das doenças infecciosas 

(LAURENTI, JORGE et al., 2005, p.38). 

Laurenti, Jorge et al.(2005, p.38) iniciaram a discussão de programas de saúde 

mais dirigidos para a saúde do homem, assim como fizeram outros pesquisadores (GOMES, 

2003; CARRARA, 2005; GOMES, SCHRAIBER et al., 2005; SCHRAIBER, GOMES et al., 

2005; VILLELA, 2005). As doenças que acometem mais os homens, traduzindo-se por maior 

mortalidade desse sexo, levantam uma questão que precisa ser levada em conta quando se 

pensa em saúde da família e, por extensão, em uma comunidade saudável.  

De fato, em geral, há programas de saúde que contemplam a criança, o 

adolescente, a mulher e o idoso, não existindo, porém, com exceção dos programas de saúde 

do trabalhador, aqueles voltados especificamente para o homem adulto. Não que seja 

desejável existir um programa somente dirigido a ele, mas, no programa de saúde da família 

ou do subprograma de saúde do adulto, devem ser levantadas algumas questões específicas 

para o homem, como, por exemplo, ações educativas em relação às violências e aos cânceres 

de próstata e de pulmão (LAURENTI, JORGE et al., 2005, p.38). 

Ao analisar políticas públicas e programas governamentais a partir da perspectiva 

de gênero, pretendeu-se verificar em que medida iniciativas do Estado tem contribuído, ainda 

que de forma embrionária, para modificar esse padrão, profundamente arraigado na sociedade 

brasileira (FARAH, 2004, p.49; GOMES, SCHRAIBER et al., 2005, p.8). 
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A identificação de iniciativas que incluem mulheres como parte do público 

beneficiário, seja como foco específico da ação governamental, seja como um segmento 

atendido por programas mais abrangentes, com uma atenção específica ou diferenciada 

indicam um reconhecimento, por parte do poder público, das diferenças de gênero. Tais 

iniciativas incorporam a perspectiva de gênero entendido como uma orientação para a redução 

das desigualdades de gênero, isto é, de desigualdades entre homens e mulheres, entre meninos 

e meninas (FARAH, 2004, p.49). 

 

 

2.2.3 O Diabetes Tipo 2 e as suas implicações relacionadas à Qualidade de Vida 

 

 

Sabe-se que um número enorme de variáveis pode influenciar a qualidade de vida 

em pacientes diabéticos (tipo de DM, uso de insulina, idade, co-morbidades, complicações, 

nível social, fatores psicológicos, etnias, educação, conhecimento sobre a doença, tipo de 

assistência etc.). A relação do DM com a qualidade de vida até o momento continua 

indefinida. Apesar disso, existe um consenso: o Diabetes Mellitus (DM) impacta na qualidade 

de vida. Estudos demonstram que pacientes com DM têm um nível de qualidade de vida 

menor do que os pacientes sem esta patologia. Apesar do possível impacto negativo da DM 

sobre a qualidade de vida, os aspectos que normalmente estão envolvidos ainda não são 

claramente conhecidos (AGUIAR, 2007; HERVÁS, ZABALETA et al., 2007; FERREIRA e 

SANTOS, 2009; TAVARES, CÔRTES et al., 2011). 

Aguiar (2007, p.25) aponta que vários estudos apresentam dados conflitantes em 

relação à influência da insulina na qualidade de vida. O uso da insulinoterapia em algumas 

pesquisas está associado a valores baixos de qualidade de vida; em outras pesquisas, o uso da 

insulina pode melhorar a qualidade de vida, ou até mesmo não influenciá-la. A avaliação de 

QV em pacientes diabéticos é bem mais complexa e inter-relacionada e a insulinoterapia pode 

levar a um melhor controle glicêmico, mas também pode aumentar o risco de hipoglicemia 

em pacientes com DM. 

A presença de complicações clínicas decorrentes da DM tem um impacto 

potencialmente significante na QV, sendo que, quanto maior o numero de complicações, pior 

é a qualidade de vida do paciente. O aumento da prevalência da obesidade e sua associação 

com a DM do tipo 2 é cada vez mais pesquisada. Pacientes obesos com DM2 apresentam 
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melhora na qualidade de vida após perda peso (BRASIL, 2009b, p.2; GUZMAN, LYRA et 

al., 2010, p.467). 

Dessa forma, a avaliação da qualidade de vida é constantemente incorporada a 

estudos clínico epidemiológicos envolvendo pacientes com DM. Tal desfecho tem o potencial 

de refletir de maneira mais global o estado de saúde e o bem-estar desse grupo específico de 

pacientes (BUSS, 2000). 

As doenças crônicas figuram como principal causa de mortalidade e incapacidade 

no mundo, responsável por 59% dos 56,5 milhões de óbitos anuais. São os chamados agravos 

não- transmissíveis, que incluem doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer e 

doenças respiratórias. Os fatores de risco que mais contribuem para as doenças crônicas são 

obesidade, alto nível de colesterol, hipertensão, fumo e álcool. Uma mudança nos hábitos 

alimentares, na atividade física e no controle do fumo resultaria num impacto substancial para 

a redução das taxas dessas doenças crônicas, muitas vezes num período de tempo 

relativamente curto (WHO, p.105, 2005; AGUIAR, 2007). 

O aspecto comportamental influi significantemente na saúde humana, sendo que a 

expressão estilo de vida vem sendo cada vez mais utilizada, e o estilo do homem, sob várias 

óticas, se diferencia daquele da mulher (MINAYO, HARTZ et al., 2000; GOMES, 

SCHRAIBER et al., 2005). A estratégia de prevenção e promoção da saúde tem de levar em 

conta a mudança comportamental, em toda a população, tendo em mente as diferenças de 

gênero em relação ao hábito de fumar, alcoolismo, tipo de dieta, ambiente de trabalho, 

atividade física, peso corporal, entre outros. Fica bastante claro que a presença de muitas 

doenças que afetam a população, muitas vezes mais acentuadamente a masculina, tem 

mecanismos bastante conhecidos e aceitos cientificamente; o difícil, muitas vezes, é como 

incorporá-los à prática diária. 

 

 

2.2.3.1 Definição 

 

 

O DM consiste em um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis 

elevados de glicose na corrente sanguínea resultante de defeitos na secreção da insulina e/ou 

deficiência da ação da mesma (BRUNNER; SUDDARTH, 2002, p.1.242). Para o Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2001, p.14), o DM é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da 

falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. 



34 

 

Caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, 

lipídeos e proteínas. As consequências do DM, em longo prazo, incluem disfunção e falência 

de vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. 

 

 

2.2.3.2 Epidemiologia 

 

 

A importância do diabetes vem crescendo nas últimas décadas, uma vez que é 

uma doença de saúde universal e que afeta populações em todos os estágios de 

desenvolvimento (BRASIL, 2009b). O diabetes, assim com outras doenças crônico-

degenerativas, constitui o principal fator de risco populacional para as doenças 

cardiovasculares (BRASIL, 2001, p.10). 

A epidemiologia do diabetes é recente e este fato está relacionado a um problema 

crítico nessa área que é a falta de informações em nível populacional, quando se trata de 

doenças não-transmissíveis (BRASIL, 2009b). 

Cerca de 177 milhões de pessoas sofrem de diabete no mundo e esse índice deverá 

dobrar até 2030. Aproximadamente quatro milhões de mortes ao ano são atribuíveis a 

complicações do diabetes. Em termos do número de diabéticos, os dez principais países do 

mundo são Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Rússia, Japão, Emirados Árabes Unidos, 

Paquistão, Brasil e Itália (WILD, ROGLIC et al., 2004, p. 1.051). 

Em 2011 há 366 milhões de pessoas com diabetes, e este número deverá subir 

para 552 milhões até 2030 (GUARIGUATA, WHITING et al., 2011, p.322; WHITING, 

GUARIGUATA et al., 2011, p.316). A maioria das pessoas com diabetes vive em países de 

baixa e média renda, e estes países também verá o maior aumento nos próximos 19 anos. 

Estes dados sugerem que a prevalência de diabetes vem aumentando em conseqüência da 

incidência crescente de mudanças demográficas, como o envelhecimento, como resultado do 

aumento de fatores de risco, como obesidade e estilo de vida sedentário mais comum nos dias 

de hoje, e também devido ao aumento da longevidade das pessoas com diabetes devido ao 

cuidado maior com sua saúde (GUARIGUATA, WHITING et al., 2011, p.322; WHITING, 

GUARIGUATA et al., 2011, p.317). 

A prevalência de diabetes é maior em homens que as mulheres, mas há mais 

mulheres com diabetes do que os homens. As mudanças demográficas mais importantes 

relativa à prevalência do diabetes em todo o mundo parece ser o aumento da proporção de 
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pessoas com 65 anos de idade (WILD, ROGLIC et al., 2004, p.1.050). No estudo de 

validação do questionário PAID na China (HUANG, COURTNEY et al., 2010, p.38), onde 

205 pessoas com DM2 participaram neste estudo, a  amostra foi composta por 61,5% (n 126) 

homens e 38,5% (n 79) mulheres. Os participantes recrutados foram pessoas com DM2 com 

pelo menos 6 meses de diagnóstico médico e não institucionalizados, com 40 anos ou mais 

em ambulatórios de endocrinologia de três hospitais em Taiwan. 

 No entanto, no último relatório do Sistema de Informação em Saúde sobre o 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (SIS-HIPERDIA), a 

população feminina no município de Niterói com DM é aproximadamente 1,5 maior que a 

população masculina, o que corresponde a 61% dos casos de DM no municípo.  O estudo que 

avaliou as diferenças nas dimensões da QVRS apresentou proporção similar da ocorrência 

mulheres sobre homens, ou seja, uma amostra feminina de aproximadamente 1,3 maior que a 

masculina (UNDEN, ELOFSSON et al., 2008, p.166; CHEREPANOV, PALTA et al., 2011, 

p.1.023). No Brasil, ainda é preciso novos estudos para confirmar se há casos de 

subdiagnósticos da doença DM na população masculina ou não. 

A prevalência de diabetes é maior em pessoas acima dos 65 anos. Também há a 

possibilidade de se encontrar homens com menos de 60 aos que já saibam da existência da 

doença em suas vidas, mas não iniciaram o tratamento. Contudo, estudos apontam que 

aproximadamente metade dos diabéticos não sabem da sua condição (MALERBI, FRANCO 

et al., 1992, p.1515; GEORG, DUNCAN et al., 2005, p.458; MARTINS, 2008).  Em 2001, 

foi realizada a Campanha Nacional para o Rastreamento do DM – CNDDM, onde detectou-se 

apenas 23 casos por mil indivíduos rastreados (GEORG, DUNCAN et al., 2005, p. 458). Um 

estudo feito no Brasil, onde se entrevistou mais de 2000 pessoas, apenas 82 se declararam 

diabéticas (MARTINS, 2008, p.44).  

 No ambulatório de Endocrinologia  e Grupo de Diabetes da unidade A  houve  

dificuldade de se encontrar homens  com menos de 60 anos que sejam DM2. A maioria dos 

pacientes que se encontravam aguardando atendimento de saúde eram mulheres e idosos. Os 

homens na faixa etária pretendida eram por muitas vezes acompanhantes de outros pacientes.  

Os custos de atenção ao diabete variam de 2,5% a 15% dos orçamentos anuais da 

saúde, dependendo da prevalência local de diabete e do nível de complexidade dos 

tratamentos disponíveis. Os custos de produção perdidos podem exceder, em até cinco vezes, 

os custos diretos de atenção à saúde, conforme estimativas obtidas em 25 países latino-

americanos (CESSE, CARVALHO et al., 2009; GUZMAN, LYRA et al., 2010). 
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O DM afeta cerca de 15 milhões de pessoas no mundo inteiro. Nos Estados 

Unidos cerca de 650.000 novos casos de diabetes são diagnosticados por ano. No Brasil, 

calcula-se que possam existir aproximadamente 11 milhões de diabéticos no país, o que 

representa um aumento de mais de 100% em relação aos mais de cinco milhões no país, no 

ano 2000 (BRASIL, 2001). A prevalência maior é na população idosa cerca de 50% das 

pessoas com idade superior a 65 anos sofre de intolerância à glicose. No Brasil, dados 

multicêntricos sobre a prevalência de diabetes demonstraram uma prevalência de 7,6% na 

população de 30 a 69 anos (BRASIL, 2001, p.9). 

Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes tipo 1, anteriormente 

conhecido como diabetes juvenil, que compreende cerca de 10% do total de casos. O diabetes 

tipo 2, anteriormente conhecido como diabetes do adulto, compreende cerca de 90% do total 

de casos, sendo este o motivo de escolha do recorte clínico e etário do estudo. Outro tipo de 

diabetes encontrado com maior frequência e cuja etiologia ainda não está esclarecida é o 

diabetes gestacional, que, em geral, é um estágio pré-clínico de diabetes, detectado no 

rastreamento pré-natal (GROSSI; PASCALI, 2009). 

 

 

2.2.3.3 Fisiopatologia do Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

 

O DM é uma Doença Crônica Degenerativa Não Transmissível (DCNT) causada 

por uma deficiência do pâncreas na produção de insulina, ou por incapacidade da insulina 

exercer adequadamente suas funções (BRUNNER; SUDDARTH, 2002, p.935). 

A insulina é um hormônio anabólico secretado pelas células Betas das Ilhotas de 

Langerhans no pâncreas, que controla o nível de glicose no sangue ao regular a sua produção 

e armazenamento. A insulina se liga as células teciduais (músculo, fígado, células adiposas) 

alterando a permeabilidade das suas membranas o que facilita a captação de glicose por essas 

células. Além de atuar no transporte e metabolização da glicose, a insulina estimula o 

armazenamento de glicose no fígado e músculo em forma de glicogênio, também estimula o 

armazenamento de lipídios no tecido adiposo, acelera o transporte de aminoácidos (da dieta) 

para dentro da célula, inibi a clivagem de glicose, proteínas e lipídios (GROSSI; PASCALI, 

2009). 

O glucagon é outro hormônio pancreático secretado pelas células Alfa das Ilhotas 

de Langerhans quando o nível de glicose sanguíneo diminui. Portanto, a insulina e o glucagon 



37 

 

mantêm o nível normal de glicose no sangue. 

O DM2 é caracterizado pela resistência à insulina. Em condições normais a 

insulina se liga na superfície das células através de receptores especiais e como resultado 

desta ligação ocorre uma série de ligações intracelulares relacionadas com o metabolismo da 

glicose (SKELLY, 2006). Nos pacientes com DM tipo2 essa sensibilidade das células à 

insulina é diminuída, assim como as reações no interior das células o que provoca diminuição 

da captação de glicose. Acredita-se que ocorra um aumento na secreção de insulina para 

compensar a resistência da mesma, portanto, se as células beta do pâncreas são incapazes de 

secretar essa demanda de insulina aumentada, o nível de glicose se eleva. A quantidade de 

insulina secretada é suficiente para evitar a degradação de gorduras e a produção de corpos 

cetônicos. Sendo assim, não ocorre a cetoacidose no diabético tipo2.  

O DM2 ocorre mais frequentemente em pessoas com mais de 30 anos de idade, 

habitualmente obesas ou com excesso de peso. 

O diagnóstico de diabetes baseia-se na presença de níveis altos (acima do nível 

considerado normal) de glicose sanguínea em mais de uma verificação e não em episódios 

isolados de hiperglicemia. Os valores para rastreamento, de acordo com Plano De 

Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus (BRASIL, 2001), 

para glicemia em jejum ou após quatro horas sem alimentação são: menor que 100 mg/dl = 

normal; entre 101 e 125 mg/dl = exame duvidoso; entre 126 e 199 mg/dl = exame alterado; 

entre 200 e 270 mg/dl = provável DM; maior ou igual a 270 mg/dl = muito provável DM. 

Para glicemias ao acaso (em qualquer hora do dia) são: menor que 140 mg/dl = normal; entre 

141 e 199 mg/dl = duvidoso; entre 200 e 270 mg/dl = provável DM; maior ou igual a 270 

mg/dl = muito provável DM (BRASIL, 2001). 

A dietoterapia em associação com os exercícios físicos são fundamentais para o 

portador de DM2, pois em alguns casos são suficientes para o controle da glicemia. Em outros 

casos, faz-se necessário o uso de hipoglicemiantes ou até mesmo a insulina. O exercício físico 

para o diabético do tipo 2 pode ajudar a controlar a glicemia e reduzir a gordura armazenada. 

No mercado brasileiro encontramos dois grupos de hipoglicemiantes orais: as 

sulfoniluréias e as biguanidas, sendo a primeira a mais comumente utilizada. Nos Estados 

Unidos, além desses dois grupos de hipoglicemiantes, possui os inibidores da alfa-glicosidase, 

os tiazolidinedionas e os meglitininas. Deve-se atentar para episódios de hipoglicemia em 

casos de dose excessiva quando são suprimidas refeições ou quando a ingestão alimentar está 

diminuída. Com o tempo, esses hipoglicemiantes podem se tornar ineficazes tendo que ser 
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substituídos pela insulina. Esta funciona para diminuir a glicose sangüínea após as refeições, 

e, assim, facilita a captação e uso de glicose pelos músculos, células hepáticas e adipócitos. 

Durante períodos de jejum, ela inibe a quebra de glicose, proteínas e gorduras de reserva. 

A sintomatologia do diabetes consiste numa tríade específica (poliúria, perda de 

água devido à eliminação renal; polifagia, que é a busca da comida toda hora; polidipsia, 

ingesta de muita água), o desequilíbrio osmolar desidrata a célula, pele fica fina, seca, 

quebradiça, turgor diminuído. 

A maioria das características patológicas do DM pode ser atribuída aos seguintes 

efeitos principais da falta de insulina: utilização diminuída da glicose pelas células corporais, 

com o aumento resultante da concentração de glicose sanguínea de 300 até 1200 mg/dl; 

mobilização acentuadamente aumentada das gorduras a partir das áreas de armazenamento 

das gorduras, causando o metabolismo lipídico anormal bem como a deposição de colesterol 

nas paredes arteriais, causando a aterosclerose; e depleção de proteínas nos tecidos do corpo. 

O controle do DM2 elimina os sintomas, evita complicações agudas e diminui a 

incidência e progressões das complicações crônicas microvasculares. quando combinado com 

o controle de outrosproblemas associados, como hipertensão e dislipidemia, também previne 

compicações macrovasculares (OPAS, 2006).  A hiperglicemia persistente leva a 

complicações diabéticas, tais como polineuropatia, retinopatia diabética, insuficiência renal, 

hipercoagulabilidade, catarata, hipertensão, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, 

doença vascular periférica, amputações, perfuração placentária diminuída na gravidez 

(DCCT, 1993; UKPDS, 1998; NETTO, ANDRIOLO et al., 2009). 

Nos países industrializados, 70% das mortes de diabéticos são causadas por 

doença cardiovascular. Os fatores de risco de cardiopatia para os que vivem com DM incluem 

hipertensão, alto nível de colesterol no sangue, obesidade e fumo. A identificação e 

acompanhamento adequado desses agravos podem adiar ou prevenir o aparecimento de 

cardiopatias nos diabéticos (OPAS, 2006; GUZMAN, LYRA et al., 2010). 

A neuropatia é, provavelmente, a complicação mais frequente. Aproximadamente 

50% são afetados por este problema. Os principais fatores de risco de neuropatia estão 

relacionados ao nível de açúcar no sangue e sua duração. Quanto mais elevados os níveis de 

glicemia e se a situação se tornar crônica, os riscos são maiores. Além disso, a neuropatia 

pode causar lesões nas extremidades e é importante causa de disfunção erétil (OPAS, 2006). 

O pé diabético é resultante de mudanças nos vasos sanguíneos e dos nervos. Com frequência, 

é uma doença que leva a ulceração nas extremidades e a amputação. O DM é a causa mais 
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frequente de amputação não acidental nas extremidades (OPAS, 2006; GROSSI E PASCALI, 

2009; GUZMAN, LYRA et al., 2010). 

A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira e incapacidade visual 

nesses pacientes. Após 15 de doença, aproximadamente 2% ficam cegos e outros 10% 

desenvolve deficiência visual grave (OPAS, 2006; GROSSI E PASCALI, 2009). 

O DM figura entre as principais causas de insuficiência renal, mas a frequência 

varia dependendo da população e da gravidade da doença (BRUNNER; SUDDARTH, 2002). 
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3 MÉTODO 

 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, descritivo e transversal, onde os 

sujeitos da pesquisa serão pacientes do sexo masculino vivendo com diabetes mellitus tipo 2 

(LEOPARDI, 2001).  

As pesquisas descritivas caracterizam-se frequentemente como estudos que 

procuram determinar status, opiniões ou projeções futuras nas respostas obtidas. A sua 

valorização está baseada na premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas 

podem ser melhoradas através de descrição e análise de observações. As técnicas utilizadas 

para a obtenção de informações são bastante diversas, destacando-se os questionários, as 

entrevistas e as observações (FIGUEIREDO, 2004).  

O caráter exploratório proporciona maior familiaridade com o problema com 

vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. O estudo envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Portanto, a pesquisa 

exploratória permite aumentar a experiência em torno do problema, permitindo explorar 

tipicamente o objeto de estudo, visando criar maior familiaridade em relação a um fato ou 

fenômeno (LEOPARDI, 2001). 

O estudo transversal é geralmente baseado em observações de grupos com idades 

ou desenvolvimentos diferentes, em um único ponto no tempo. Os dados são coletados apenas 

numa ocasião com os mesmos assuntos e não sobre os mesmo assuntos em vários pontos do 

tempo (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2002; POLIT, BECK et al., 2004). 

A coleta dos dados foi realizada por meio de dois instrumentos de avaliação da 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) no Diabetes Mellitus: um genérico, o SF-36 

(Medical Outcomes Short Form General Health Survey), e outro específico, o B-PAID 

(Problem Areas in Diabetes). Além desses dois instrumentos, foi aplicado um formulário 
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simplificado através da informação direta com os pacientes e análise dos seus prontuários para 

a coleta de questões sócio-clínico-demográficas.  

No formulário (Apêndice 2), as questões sócio-clínico-demográficas foram: data; 

nome; idade; número de prontuário; data de nascimento; nível de instrução; anos de diabetes; 

se faz uso de insulina ou não; resultados laboratoriais de glicemia, hemoglobina glicada 

(HbA1c). Ainda havia um campo reservado para possíveis observações pertinentes referente 

ao formulário. Determinados itens desse formulário abordam questões sobre sexualidade para 

permitir uma análise e discussão alinhada às estratégias da política do homem, pois a mesma 

traz esses parâmetros como pontos importantes para avaliação da saúde do homem. 

O SF-36 é um instrumento genérico de avaliação de QVRS, o qual foi 

desenvolvido por Ware e Sherbourne (1992), para ser utilizado em pesquisa clínica, 

avaliações de políticas de saúde e pesquisas gerais na população. Avalia tanto aspectos 

negativos da saúde (doença ou enfermidade) como os aspectos positivos (bem-estar) e 

apresenta um escore final de 0 (pior estado geral de saúde) a 100 (melhor estado de saúde), 

sendo analisada cada dimensão em separado . O SF-36 é auto-administrável, mas também 

pode ser aplicado por um entrevistador treinado com 14 anos ou mais, por telefone ou 

mediante suporte informático (WARE, 2000). 

No Brasil, é um dos modelos mais utilizados atualmente de instrumento genérico 

(AGUIAR, VIEIRA et al., 2008), sendo este traduzido e validado por Ciconelli 

(CICONELLI, 1997; CICONELLI, FERRAZ et al., 1997). Trata-se de um questionário 

multidimensional, de fácil aplicação e entendimento, composto por 11 questões e 36 itens 

(Anexo 2), englobados em oito domínios: Capacidade Funcional (CF), Limitação por 

Aspectos Físicos (LF), dor (DOR), Estado Geral da Saúde (EG), Vitalidade (VT), Aspectos 

Sociais (AS), Aspectos Emocionais (AE) e Saúde Mental (SM). Seus resultados são 

apresentados numa escala do tipo Likert em um escore final que vai de 0 a 100 (Anexo 3), 

sendo que zero corresponde a pior qualidade de vida e 100 a melhor qualidade de vida 

(WARE, SNOW et al., 1993). 

O B-PAID (Anexo 4) é um questionário específico com 20 itens e está focado nos 

aspectos emocionais negativos do paciente viver com diabetes mellitus. A escala B-PAID foi 

originalmente desenvolvida no Centro de Diabetes Joslin, situada em Boston, Massachussets, 

Estados Unidos (WELCH, POLONSKY et al., 1997; WELCH, WEINGER et al., 2003). 

Cada item pode ser pontuado de 1 (que corresponde a “nenhum problema”) a 6 (significando 

“problema sério”). O somatório dos itens é multiplicado pelo valor 1,25 e o escore final é 
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transformado numa escala que varia de 0 a 100, onde pontuação maior ou igual a 40 (≥ 40) 

indica maior prejuízo ou alto grau de sofrimento emocional (WELCH, JACOBSON et al., 

1997). Foi traduzido e validado no Brasil por Gross (GROSS, 2004; GROSS, SCAIN et al., 

2007). 

O uso combinado de um instrumento genérico e outro específico pode ser uma 

estratégia útil para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) em pacientes com 

DM, pois a utilização isolada do SF-36 pode não demonstrar alteração na qualidade de vida 

nesse tipo de paciente (PATRICK; DEYO, 1989; AGUIAR, VIEIRA et al., 2008; HUANG, 

HWANG et al., 2008). 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: apresentar o diagnóstico clínico de 

DM2; ser do sexo masculino, ter entre 25 e 59 anos de idade, comprovados por documentação 

legal; ter sido ou estar sendo atendido nas Unidades de Saúde escolhidas, em Niterói, Rio de 

Janeiro; possuir prontuário médico no serviço público de saúde para o fim de confirmação das 

informações prestadas. Os critérios de exclusão corresponderam aos pacientes que 

apresentaram afecções físicas e mentais que os impeçam de participar da pesquisa ou que se 

recusam a participar. 

 

 

3.1 Amostragem 

 

 

O Plano Amostral utilizado considerou a Amostragem Estratificada Simples. 

Onde consideramos as Unidades de Saúde como estratos e todos os pacientes tiveram a 

mesma probabilidade para seleção. Desta forma, partiu-se de uma amostra de 274 homens 

com DM2, dos quais foram considerados para amostra final 175 pacientes, onde 79 foram 

entrevistados, em que 74 foram objetos de análise, e 99 não foram encontrados após tentativas 

frustradas de entrevista e busca exaustiva através do contato telefônico. 

 

 

3.2 Coleta de Dados 

 

 

A entrevista e a aplicação dos questionários foram feitas entre janeiro e setembro 

do ano de 2011. 
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O processo de construção da Ficha de Identificação (Apêndice número 2) levou 

em conta modelos de entrevistas e indicadores de risco para doenças crônicas utilizadas pelas 

pesquisas que utilizaram o SF-36, o B-PAID, e pesquisas relacionadas à QVRS (PATRICK; 

DEYO, 1989; CICONELLI, FERRAZ et al., 1997; WELCH, JACOBSON et al., 1997; 

WELCH, WEINGER et al., 2003; GROSS, SCAIN et al., 2007; HUANG, HWANG et al., 

2008). 

O Banco de Dados com as variáveis, bem como tabelas e gráficos foram feitos no 

Excel®. A análise estatística foi realizada pelo programa Weka©. 

 

 

3.3 Análise dos Dados – Descrição dos testes estatísticos 

 

 

Os dados estão apresentados pela distribuição das frequências. A Análise dos 

fatores que compõem a escala B-PAID  e os domínios do SF-36 foi realizada através da 

Análise Bivariada. A associação entre o SF-36, o B-PAID e as características sócio-clínico-

demográficas dos pacientes diabéticos foi analisada a partir do coeficiente de Spearman 

(Anexo 9.4) e da análise Multivariada. 

 

 

3.3.1 Análise de Correlação entre as Variáveis 

 

 

As análises de correlação entre as variáveis foram feitas a partir do coeficiente de 

correlação Spearman, pois não requer a suposição que a relação entre as variáveis seja linear, 

nem requer que as variáveis sejam medidas em intervalo de classe. Também pode ser usado 

para as variáveis medidas no nível ordinal (BUSSAB; MORETTIN, 2010). As análises de 

correlação de Spearman foram feitas em quatro partes (Apêndices 9,10, 11 e 12). 

 

  

3.3.2 Análise Bivariada: Matriz de Aderência do SF-36 x B-PAID 

 

 

Foi realizado o cruzamento entre os domínios do SF-36 e as dimensões do B-

PAID para avaliar o grau de aderência entre os conceitos utilizados. Para isso, foi utilizado o 

método de análise através da utilização de matrizes e análise da distribuição vertical (%) e 

horizontal (%). 
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A segmentação em Alta e Baixa foi definida da seguinte forma: 

 

 

 

 

Quadro 1 Legenda para os Domínios 

 

3.4 Análises dos Determinantes da Qualidade de Vida 

 

 

Estas análises têm por finalidade dar um suporte estatístico à discussão sobre os 

determinantes da qualidade de vida das pessoas com diabetes tipo 2, entre 25 e 59 anos. Com 

isso, proporcionar um maior conhecimento nas ações/políticas de uma melhor qualidade de 

vida destas pessoas. 

 

 

3.4.1 Análise Multivariada – Regressão Logística 

 

A Regressão Logística foi utilizada a fim de estimar a probabilidade (ou chances) 

das pessoas que responderam ter um nível de qualidade de vida satisfatório. Para isso, 

consideramos como ‘nível satisfatório’ de qualidade de vida os entrevistados que tiveram a 

pontuação superior a 50 pontos.  A variável de estudo passou a ter duas categorias: 

 

 1 – se a pontuação for maior ou igual a 50; 

 0 – se a pontuação for menor que 50 

Com base nos resultados das Matrizes de Aderência foram aplicados os modelos 

de Regressão Logística para domínio do SF-36 “Aspecto Emocional” e a escala B-PAID: 

 SF-36 – Domínio “Aspectos Emocionais” 

 B-PAID 

A probabilidade citada anteriormente equivale à esperança matemática de uma 

variável aleatória e associada ao indivíduo com uma ‘alta’ qualidade de vida (isto é, 

pontuação acima de 50 pontos). Esta variável, por sua vez, tem uma distribuição de 

probabilidade Binomial (n,p), com função de probabilidade. 

Baixa -> até 50 pontos (exclusive) 

Média -> entre 50 (inclusive) e 90 pontos 

Alta -> acima de 90 pontos (inclusive) 
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No caso de uma variável aleatória com distribuição binomial, recomenda-se o uso 

do modelo de Regressão Logística. A função utilizada para a inferência estatística está 

diretamente associada à chance de um indivíduo ter uma boa qualidade de vida. É dada por: 

Função logit: 

 

Seja: 

 (p)  probabilidade de ter uma ‘alta’ qualidade de vida 

 (1-p)  probabilidade de não ter uma ‘alta’ qualidade de vida 

 [p / (1-p)]  razão entre as probabilidades (chance – “odd”) 

 

 

3.5 Variáveis Explicativas e Elegíveis para as Análises 

 

 

Após a definição das variáveis de interesse (respostas ou dependentes) o nosso 

desafio foi definir uma lista das variáveis explicativas e elegíveis para as análises.  A ideia do 

método é identificar do conjunto destas variáveis aquelas que são significativas (nível de 95% 

de confiança) para justificar os achados (Quadro 2). 

 

 
Descrição das Variáveis 

Explicativas 

Código da 

Variável 
 

Descrição das Variáveis 

Explicativas 

Código da 

Variável 

Idade (anos) Idade  Acidente Vascular Cerebral AVC 

Escolaridade (anos) ESCOL  Infarto Agudo do Miocárdio IAM 

Renda de todas as fontes (R$) REMUN  Insuficiência Renal Crônica IRC 

Tempo de Relação com a 

Parceira (anos) 
TR  

Hipertensão Arterial Sistêmica 

presente 
HAS 

Duração da Doença (anos) AD  Nefropatia NEFRO 

Metformina MTF  Neuropatia Periférica NP 

Glibenclamida GLI  Amputação AMPU 

Insulina NPH NPH  Atividade Sexual SEX 

Insulina Regular IR  Casado CASADO 

Pratica Exercício Físico EF  Solteiro SOLTEIRO 

Faz Dieta DIET  Viúvo VIUVO 

Dislipidemia DLP  Divorciado DIVORCIADO 

Retinopatia RET    

QUADRO 2 Variáveis Explicativas Elegíveis 
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4 DESAFIOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

A primeira parte da coleta de dados ocorreu nos meses fevereiro, maio e junho de 

2011 na Unidade A. Este ambulatório organiza os dias da semana para atender diferentes 

grupos e faixas etárias. Deste modo, a estratégia de coleta obedeceu ao atendimento nos 

ambulatórios de endocrinologia e do Grupo de Diabetes realizados pelas enfermeiras nos dias 

voltados para o público adulto. A coleta de dados acontecia antes ou após a consulta com o 

profissional de saúde da Unidade. 

Nesta unidade, a ausência de cadastro dificultou o levantamento de pacientes com 

o perfil desejado. Haja vista a necessidade de respeitar o cronograma previsto para a 

conclusão da pesquisa se fez necessária a criação de novas estratégias para se chegar ao maior 

número de pacientes possíveis e elegíveis, sendo incluídas outras unidades de saúde na 

pesquisa. 

Assim sendo, as novas estratégias para o levantamento de pacientes com o perfil 

pretendido foram buscar as unidades de saúde ambulatoriais de Niterói/RJ junto à Fundação 

de Municipal de Saúde (FMS) /Departamento de Supervisão Metodológica (DESUM) 

(Apêndice 3).  As unidades foram escolhidas a partir da consulta com o gestor expert
2
 

(informação verbal) com conhecimento da dinâmica e fluxo de atendimento das unidades de 

saúde de Niterói, sendo elas denominadas B, C e D. 

No âmbito municipal, cabe aos gestores e equipe técnica elaborar o plano de 

assistência ao portador de diabetes de acordo com as políticas públicas e especificidades da 

sua região. O município de Niterói (RJ) tem 479.384 habitantes e o seu sistema de saúde é 

hierarquizado por grau de complexidade, tendo como porta de entrada da população o 

Programa Médico de Família (30% de cobertura) e as Unidades Básicas de Saúde (70% de 

cobertura) que estão articulados com policlínicas regionais que fornecem serviços de 

                                                           
2
 Comunicação oral com o Chefe do DESUM, com apresentação do SIS-HIPERDIA/DATASUS/Niterói. 

Secretaria de Saúde Municipal, Niterói. Em 18/07/2011. 
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especialistas. A cidade é divida em 06 Regionais, que podem referenciar os pacientes para 

unidades mais especializadas (Policlínicas de especialidades) ou para Maternidades e 

Hospitais Municipal, Estadual e Universitário (Hospital Universitário Antônio Pedro- UFF)
3
 

(Figura 1). 

O cadastramento dos portadores de Diabetes pelo SIS-HIPERDIA (Sistema de 

informação e Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos do DATASUS) 

(SIS-HIPERDIA: Sistema de Informação em Saúde sobre o Cadastramento e 

Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos) tem sido implementados e estimulados em 

todas as unidades (UBS - Unidade Básica de Saúde, PMF - Programa Médico de Família e 

Policlínicas) 
4
. 

Vale ressaltar que a Unidade A não abarca os pacientes com Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS) e DM no HIPERDIA. O cadastramento dos seus pacientes é armazenado em 

banco próprio, porém o sistema de informação utilizado não possibilita a identificação desses 

pacientes no ambulatório de endocrinologia e do Grupo de Diabetes. A FMS/Niterói tem 

como meta, ainda que sem previsão, a inclusão desses pacientes no HIPERDIA
5
. 

 

 
 

FIGURA 1 Estrutura Organizacional do Município de Niterói 
Extraído de: Página principal da Prefeitura de Niterói/FMS

6
.  

 

O número total de homens entre 25 e 59 anos com DM2 ou DM2 associado à 

HAS cadastrados no HIPERDIA 
7
 corresponde a 52 e 199, respectivamente, perfazendo o 

total de 251 pacientes (Figura 2). 

                                                           
3 Disponível em http://www.saude.niteroi.rj.gov.br. Acesso em 21/10/2011. 
4
 Idem. 

5
 De acordo com informação verbal por telefone fornecida pelo chefe do DESUM em 23/11/2011. 

6 Disponível em http://www.saude.niteroi.rj.gov.br. Acesso em 25/11/2011. 
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FIGURA 2 População elegível para a pesquisa Avaliação da qualidade de vida 

de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 
Notas: *Número de pacientes coletados pelo cadastramento HIPERDIA/Niterói, ou seja, os pacientes 

da Unidade A não foram incluídos nesta ilustração.  

 

Neste sentido, uma listagem de cada unidade foi criada a partir do SIS-

HIPERDIA, através do Programa de Gerenciamento de Informações Locais (GIL), com 

objetivo de se chegar aos pacientes com o perfil pretendido, no período de julho/2009 a 

julho/2011. O GIL permite que se escolha a data anterior para buscar pacientes, mas não 

possibilita que a última data seja diferente do dia corrente em que se esteja fazendo a busca. 

Portanto, se houvesse interesse e/ou a necessidade em levantar um número de pacientes 

cadastrados na unidade desde o ano 2000, por exemplo, isto seria possível. No entanto, não 

significa que todos os pacientes estarão ativos na unidade, uma vez que o Programa permite 

visualizar os agendamentos e consultas realizadas de cada paciente cadastrado. Este foi o 

motivo pelo qual foi estabelecido o período acima, pois diminui a chance de se levantarem 

pacientes inativos. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de julho/2011 a outubro/2011 da 

seguinte forma:  

1. Contato telefônico com os pacientes selecionados; 

2. Agendamento de consulta de enfermagem; 

3. Entrevista; 

4. Aplicação de questionários. 

Desta forma, a amostra final, incluindo todas as unidades (A, B, C e D), foram 74 

pacientes: 23 da unidade A mais 51 pacientes das unidades B, C e D (Figura 3). Ressalta-se 

                                                                                                                                                                                     
7
 Levantamento de pacientes feitos a partir do cadastro do HIPERDIA/DATASUS (Disponível em 

http://hiperdia.datasus.gov.br/) e através de informação verbal por telefone fornecida pelo chefe do DESUM 

em 23/11/2011. 
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que todos os pacientes entrevistados foram elegíveis para participarem da pesquisa, e, por este 

motivo, foram objeto de apreciação para as análises dos resultados. Para etapa referente aos 

resultados, não mais se considerou as diferentes unidades, mas a amostra total de 74 

pacientes. Portanto, a unidade A foi considerada para análise por entender que os seus 

pacientes contemplavam os critérios de inclusão para participarem da pesquisa. 

  

 

 

Unidade 

A 

23 

Unidade 

C 

10 

Unidade 

B 

18 

Unidade 

D 

23 

TOTAL DA AMOSTRA 

74 

 

Figura 3 Desenho da Amostra final da pesquisa Avaliação da qualidade de vida 

de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 
 

 

4.1 Considerações Metodológicas 

 

 

Após realizar o levantamento dos pacientes, uma lista de cada unidade foi criada, 

contendo o número de prontuário, data de nascimento e telefone de contato. Após iniciar o 

contato telefônico, muitos pacientes no cadastro do HIPERDIA não puderam fazer parte dos 

critérios de inclusão para participar do estudo (Figura 3). A maioria das informações era 

fornecida pelas esposas∕companheira e∕ou filhas (os). Os principais motivos foram: 

1. Paciente psiquiátrico, sendo informado que o paciente sofre de esquizofrenia; 

2. Abandono do tratamento por alcoolismo; 

3. Acompanhamento da saúde em sindicato, mas de forma irregular e precária, 

pois foi informado que não faz exames laboratoriais e consulta médica há mais de um ano; 
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4. Jornada dupla de trabalho incompatível com o horário de funcionamento das 

Unidades de saúde, onde o motivo principal é o desinteresse em comparecer para cuidar da 

sua saúde; 

5. Contato telefônico desatualizado e∕ou inexistente; 

6. Diagnóstico não confirmado para DM. Foi informado alteração da glicemia em 

exames laboratoriais, mas não houve confirmação diagnóstica pelo médico. 

7. Comprometimento cognitivo após Acidente Vascular Cerebral (AVC), com 

sequelas para incapacidade mental, destaca-se que o paciente tinha menos de 60 anos na 

ocasião da pesquisa. 

8. Óbito, onde foi informado que motivo do falecimento foi em decorrência de 

complicação da doença. 

Muitos pacientes ainda não foram excluídos, embora inúmeras tentativas de 

agendamento frustradas os tornem cada vez mais inatingíveis. Apesar de serem potenciais 

sujeitos para participarem da pesquisa, sua participação é voluntária e consentida. 

A maioria dos pacientes cadastrados possui horários de trabalho incompatíveis 

com o horário de funcionamento das Unidades de Saúde ou incompatível com o horário de 

atendimento médico. Muitas vezes, o contato telefônico foi dificultado, pois o paciente saía às 

06h da manhã e só retornava depois das 22h. No caso dos autônomos, para participarem do 

estudo, comprometeram parte das horas de trabalho ou não trabalharam, e outros precisaram 

se atrasar ou sair mais cedo do trabalho. 

Há de se considerar dois fatos curiosos. Dois pacientes cadastrados através desse 

levantamento HIPERDIA, um da unidade B e outro da unidade C, ambos foram entrevistados 

na unidade A. Os seus resultados foram objetos de análise e apreciação do estudo. 

 

4.2 Características das Unidades de Saúde Escolhidas 

 

 

a) Unidade A: localizada no Centro da Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 

situada em rua de fácil acesso à população em geral. Considerado Ambulatório de 

Referência para tratamento de pacientes diabéticos com cronificação da doença e 

que utilizam insulina. Atende também a pacientes em tratamento inicial da 

doença, que utilizam medicações orais para controle da glicemia. Presta 

atendimento clínico especializado e multiprofissional. O serviço é considerado 

pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) uma unidade de referência terciária 
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para atendimento de pessoas que vivem com Diabetes Mellitus de todo Estado do 

Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil. A população atendida é, em sua maioria, 

pacientes moradores da região metropolitana; e funcionários públicos da própria 

unidade. Neste local, a fonte de pacientes para a pesquisa é o ambulatório de 

Endocrinologia e o Grupo de Diabetes (realizados por enfermeiras). Neste 

cenário, foram coletadas 24 entrevistas, porém somente 23 puderam ser tratadas. 

O motivo para excluir um dos entrevistados foi o diagnóstico clínico de DM1. 

Durante a entrevista, o paciente afirmou ser DM2, mas antes mesmo de confirmar 

os dados em prontuário, o mesmo informou sobre o equívoco duas semanas após 

o encontro. Na unidade A, o sistema de informação não informa o tipo de 

população atendida por doença. Deste modo, um levantamento de todos os 

pacientes do sexo masculino entre 25 e 59 anos, atendidos no ambulatório de 

Endocrinologia e Grupo de Diabetes, no período de janeiro/2009 à julho/2011 foi 

feito pelo setor de informática (Apêndice 4). De acordo com o sistema de 

informação do serviço, 437 prontuários foram identificados. Desses 437, 44 

pacientes coincidiam com a listagem do Grupo de Diabetes, resultando em 393 

prontuários referentes ao ambulatório de Endocrinologia; 194 prontuários 

referentes ao Grupo DM.  Totalizando as duas listagens, excluindo as duplicadas e 

pacientes não elegíveis, foram verificadas a ocorrência de 537 prontuários 

referentes a pacientes homens que compõem o ambulatório de endocrinologia e 

Grupo DM. Porém, o setor responsável pelos prontuários do paciente (Arquivo 

Médico) conseguiu levantar apenas 343. Destacam-se alguns resultados que não 

foram considerados para a amostra elegível (Figura 4), pois considerou apenas os 

prontuários que continham pelo menos uma consulta realizada por um profissional 

de saúde com data até dezembro de 2011. Quando o prontuário apresentava a 

última consulta em novembro de 2010, optou-se pela não classificação desses 

prontuários pela chance de tratamento nessa unidade ser menor e/ou não existir 

mais. Assim, a amostra definida através do levantamento da população da unidade 

A correspondeu à 109, sendo 24 coletados e 23 analisados para a pesquisa. 
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FIGURA 4 População elegível na Unidade A para a pesquisa Avaliação da 

qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 

2011. 

*Onde 44 tinham data da última consulta até dezembro de 2011, e 29 com data da 

última consulta até novembro 2010. 

**Onde 65 tinham data da última consulta até dezembro de 2011, e 30 com data 

da última consulta até novembro 2010. Ocorrência de dois óbitos entre os 

prontuários analisados, sendo um sujeito da pesquisa. 

 

b) Unidade B: localizada em bairro próximo ao Centro de Niterói, Rio de Janeiro, 

Brasil, situada em rua de fácil acesso à população em geral. É caracterizada como 

Policlínica Regional na Estrutura Organizacional do município de Niterói, RJ
8
. 

Possui atendimento Clínico Especializado (Endocrinologia). Atende a pacientes 

que fazem uso de insulina, assim como de medicações orais para controle da 

glicemia. População atendida: moradores da região adscrita da policlínica. Neste 

cenário foram coletadas 21 entrevistas, porém três foram excluídas. Os motivos 

para exclusão foram ausência de diagnóstico clínico para DM2 em prontuário, 

diagnóstico clínico em prontuário para DM1. Na Figura 5, o esquema mostra o 

total de pacientes elegíveis e entrevistados para a coleta de dados. 

                                                           
8
 Disponível em http://www.saude.niteroi.rj.gov.br. Último acesso em 20/11/2011. 
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FIGURA 5 População elegível na Unidade B para a pesquisa Avaliação da 

qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 

2011. 
 

 

Unidade C: localizada no Centro da Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 

situada em rua de fácil acesso à população em geral. É considerada Policlínica 

Regional
9
. Possui atendimento Clínico Especializado (Endocrinologia). Atende a 

pacientes que fazem uso de insulina, assim como de medicações orais para 

controle da glicemia. População atendida: moradores da região adscrita da 

policlínica. 

Abaixo (figura 6), demonstração do número de pacientes elegíveis para a coleta. 

                                                           
9
 Disponível em http://www.saude.niteroi.rj.gov.br. Último acesso em 20/11/2011. 

Amostra 

coletada:  

18 
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FIGURA 6 População elegível Unidade C para a pesquisa Avaliação da 

qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 

2011. 

Notas: *Número de pacientes cadastrados para receber o aparelho de monitorização da glicemia 

(HGT) pela FMS/Niterói. 

 

 

Unidade D: localizada na região oceânica de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 

situado em rua de fácil acesso para a população em geral, porém em bairro 

distante do centro da cidade. É caracterizada como Policlínica Comunitária na 

Estrutura Organizacional do Município de Niterói, RJ
10

. Não possui atendimento 

clínico especializado. Atende a pacientes que fazem uso de insulina, assim como 

de medicações orais para controle da glicemia. População atendida: moradores da 

região adscrita da policlínica. Nesta unidade, há o registro anual de todos os 

usuários de sua farmácia em um Livro, tendo este procedimento permitido o 

levantamento de um número maior de pacientes com o perfil perseguido. 

Ressalta-se que muitos destes pacientes, registrados neste Livro da Farmácia, não 

constavam no cadastro do HIPERDIA/GIL acima mencionado. Vale esclarecer 

que neste livro foram analisados os registros do da farmácia da Unidade de saúde 

D, no período compreendido de 01/01/2011 até 28/08/2011, totalizando 1027 (mil 

e vinte e sete) pacientes registrados, tendo sido selecionados 36 (trinta e seis) 

pacientes que preenchiam os critérios de inclusão para a pesquisa (figura 7). Neste 

cenário foram coletadas 24 entrevistas, porém somente 23 puderam ser tratadas. O 

                                                           
10

 Disponível em http://www.saude.niteroi.rj.gov.br. Acesso em 20/11/2011. 

Amostra 

coletada:  

10 
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motivo para excluir um dos entrevistados foi ausência de diagnóstico clínico DM2 

em prontuário. 

 

 

FIGURA 7 População elegível Unidade D para a pesquisa Avaliação da 

qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

Notas: *Número de pacientes cadastrados no Livro da Fármácia. 

 

 

4.3 Considerações sobre a Coleta de Dados 

 

 

Uma das vantagens de se aplicarem questionários auto-administráveis em uma 

pesquisa é que as respostas obtidas refletem padrões de condutas assumidas pelo próprio 

paciente, o que permite elaborar estratégias de cuidado e assistência a partir da sua visão, 

percepção e necessidade de cuidado. O SF-36 e o B-PAID foram elaborados para serem 

instrumentos auto-administráveis, podendo, entretanto, ser aplicados no formato de 

entrevistas, por telefone ou pelo computador (WARE, SNOW et al., 1993; WARE, 2000; 

GROSS, SCAIN et al., 2007; NOGUEIRA, SERVANTES et al., 2010).  

Optou-se pela entrevista direta na aplicação dos instrumentos de QV, os quais são 

autoaplicáveis, em razão da possível dificuldade de leitura, problemas visuais e analfabetismo 

entre os sujeitos. Se tratando de pacientes diabéticos, muitos apresentaram a acuidade visual 

prejudicada. Essa forma de aplicação (entrevistas) ocorreu no estudo de Nogueira, Hueb et al. 

(2008, p.240), com o propósito de uniformizar a conduta, visto que a entrevista detectou 

variabilidade de escolaridade entre os pacientes. Neste mesmo estudo, houve a aplicação do 

SF-36 por meio de telefonemas, entrevistas ou pela forma auto-administrável, o que não 

Amostra 

coletada:  

23 
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revelou diferenças entre os resultados obtidos em estudo prévio nos Estados Unidos que tinha 

como objetivo verificar se havia diferenças nas medidas de avaliação dos questionários de 

QVRS (WEINBERGER, ODDONE et al., 1996). 

 

 

4.4 Considerações Éticas da Pesquisa 

 

 

Como se trata de pesquisa com pessoas, este trabalho foi realizado com base na 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), com o termo de consentimento livre 

e esclarecido fornecido aos sujeitos da pesquisa (Apêndice 1). A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do HUAP - UFF em 03 de setembro de 

2010. O protocolo de Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) é 

0154.0.258.000-10.  

Neste subcapítulo, destacam-se algumas situações peculiares durante as 

entrevistas e aplicação dos questionários. 

Uma delas aconteceu na unidade D. Após contato telefônico, foi agendado a 

entrevista e aplicação dos questionários com o paciente “x”. Ao iniciarmos a entrevista, onde 

se pergunta quantos anos tem o diagnóstico clínico de diabetes, o paciente afirma que não tem 

o diagnóstico de DM, tendo apenas Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Informou ter 

tentado ir à Unidade de Saúde para pegar nova receita médica. Normalmente as receitas 

médicas tem validade de seis meses, uma forma de estratégia para fazer pacientes como este 

não ficarem mais seis meses sem acompanhamento clínico. Foi realizado o B-PAID adaptado 

à HAS. Após aplicação de questionário, foi verificado por duas vezes a pressão arterial (PA) 

de 200 x 120 mmHg assintomático. O paciente informou que não fazia uso de suas 

medicações anti-hipertensivas devido o vencimento da prescrição médica. Foi orientado a 

procurar Unidade de Emergência para controle da PA e não deixar de fazer o tratamento 

medicamentoso adequado. No dia seguinte, após a coleta, foi feito contato telefônico com o 

paciente, tendo este relatado que estava com PA controlada, medicado e com receita médica 

nova. Desse modo, foi orientado a agendar mais uma vez consulta médica, na Unidade de 

Saúde Básica de origem. Pelas razões expostas acima, entrevista e os questionários deste 

paciente não foram apreciados. 

Outra situação similar ocorreu na unidade B. Ao iniciar a entrevista, o paciente 

afirma não ser diabético. Refere níveis de glicemia alta há seis anos, mas não soube explicar o 
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porquê, como também não se lembra do valor de alteração da glicose. Porém, nos exames 

laboratoriais de datas recentes (julho∕2011), apresentou Glicose de jejum alterada (102 mg/dl) 

e albuminúria em EAS. Encontra-se no cadastro do HIPERDIA da Unidade de Saúde. É 

usuário de droga (cocaína e maconha) e álcool diariamente. Apresentou HGT de 129 mg∕dl 

após três horas da última refeição. Pelas razões expostas acima, a entrevista e os questionários 

deste paciente também não puderam ser tratados. 

Nesta mesma unidade (B), também foi realizada entrevista com o paciente “y”, de 

48 anos. Refere diagnóstico para HAS há três anos e para DM há seis meses. Após a 

entrevista e aplicação dos questionários, foi realizado exame haemoglucoteste (HGT), uma 

vez que o paciente abandonou o tratamento medicamentoso há dois meses e apresentava 

alguns sinais clínicos de hiperglicemia (dormência e formigamento em membros inferiores – 

MMII) – HGT: 450 mg∕dl e PA 140x95 mmHg. Foi encaminhado à Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) para o controle da glicemia e PA. Foram marcados exames laboratoriais 

e consulta com a Endocrinologista da Unidade, assim como foi orientado a retornar na mesma 

semana para realização de exames laboratoriais e consulta médica para reavaliação e controle 

do DM e HAS. Porém o paciente demonstrou muito reticente, pois o horário de atendimento 

médico coincidia com o seu horário de trabalho. Alegou não estar fazendo uso das 

medicações, pois sua receita médica validou por falta de tempo e horário disponível para 

realizar acompanhamento clínico. No entanto, foi orientado a realizar a consulta agendada 

para o controle da glicemia e PA no horário do seu trabalho. Para isso, seria necessária a 

sensibilização do seu chefe de trabalho para a importância da consulta médica. Do mesmo 

modo, a declaração de comparecimento à consulta também pode ter respaldo legal para esses 

casos dependendo das Convenções Internas de cada Empresa, assim como compensação das 

horas não trabalhadas
11

. No dia da consulta médica, o paciente entrou em contato com a 

pesquisadora, alegando que não lhe foi entregue Atestado Médico, mas apenas Declaração de 

Comparecimento. Por este motivo, o mesmo demonstrou-se muito ansioso e nervoso com a 

situação. Em outubro de 2011, um mês após a consulta, os exames laboratoriais confirmaram 

alterações metabólicas importantes nos níveis de glicemia e gorduras totais. 

                                                           
11

 Decreto-Lei N.º 5.452, de 1º de maio de 1943. CLT 
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5 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Foram coletados 79 entrevistas/questionários referentes à aplicação do SF-36 e do 

B-PAID. Porém, cinco tiveram que ser desprezados para essa pesquisa, pois não 

contemplavam o perfil de inclusão para participar do estudo, perfazendo a amostra final 74 

pacientes.  

Os dados apresentados a seguir são as distribuições das frequências relativas aos 

componentes sócio-clínico-demográficas dos pacientes DM2 do estudo e das escalas SF-36 e 

B-PAID. A média de idades encontrada foi 51, 39 (DP ± 6,32) (tabela 1).  

 

Tabela 1 Características dos pacientes DM2. 

  Duração 

(minutos) 

Idade 

(anos) 

Escolaridade 

(anos) 

Anos de diagnóstico DM 

Válidas  74 74 74 74 

Média  56,21 51,39 14,43 9,17 

Mediana  55,00 53,00 16,00 7,00 

Moda  40 57 17 2 

Desvio-padrão (DP)  24, 981 6, 320 4, 055 7, 816 

Percentil 25 40,00 48,00 10,00 3,00 

 75 75,00 56,00 17,00 14,00 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011 

 

A escolaridade com maior prevalência foi relativa a 12 anos de estudo ou mais 

(45,9%). Os casados correspoderam a maior porcentagem da amostra, 77%. A profissão teve 

uma distribuição variável, sendo ‘Autônomo’ e ‘Aposentado’ as profissões com maior 

predominância.  
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Tabela 2 Distribuição da Amostra Expandida (%): Perfil Sócio-Demográfico. 

 

Grupos Variáveis Socioeconômicas Total 

    (%) 

Grupos de Idade Até 44 anos 12% 

44 até 50 anos 26% 

50 anos ou mais 62% 

      

Grupos de Anos de Estudo Até 8 anos 27% 

9 até 11 anos 27% 

12 anos ou mais 46% 

      

Estado Civil Casado ou União Estável 77% 

Solteiro 14% 

Viúvo 1% 

Divorciado 8% 

      

Profissão Autônomo 20% 

Aposentado 20% 

Porteiro (Carteira Assinada) 11% 

Motorista (Com e Sem Carteira) 9% 

Auxiliar Administrativo (Carteira Assinada) 7% 

Empregado Afastado do Trabalho 8% 

Desempregado 5% 

Funcionário Público 5% 

Outros Com Carteira Assinada 11% 

Trabalhadores com Nível Superior 3% 

Total de pacientes entrevistados 74 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

 

A amostra indica a baixa porcentagem de homens na faixa etária de 25 aos 35 

anos com DM2. Podemos perceber que a faixa etária preponderante é dos 50 anos ou mais de 

idade.  As maiores frequências de idades se concentraram na faixa etária dos 50 anos ou mais 

(62,2%) (tabela 2).   

A distribuição das frequências das idades dos sujeitos da pesquisa concentrou-se 

no grupo de idades 50 anos ou mais (Figura 8). Pela figura, esse fato concorda com estudos 

que demonstraram o diagnóstico tardio da doença e/ou o desconhecimento da metade da 

população da sua condição clínica de saúde.  
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Figura 8 Distribuição por Grupos de Idade. 

 

 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

 

A escolaridade predominante foi o ensino médio completo ou equivalente a 17 

anos de estudo (Figura 9).  A distribuição de classes da pesquisa para escolaridade seguiu a 

mesma orientação apresentada no Inquérito telefônico (VIGITEL) (ISER, CLARO et al., 

2011). Na amostra total de 74 participantes, apenas dois possuíam o nível superior concluído.  

 

Figura 9 Distribuição por Grupos de Anos de Estudo 

 

 
Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

 

Os aposentados representaram, na amostra do estudo, 20% da ocupação 

profissional, o que poderia permitir mais tempo para melhor cuidar da sua saúde. Porém, a 

outra parte se encontrava economicamente ativa. Muitos não faziam consulta médica ou 

exames laboratoriais há mais de um ano. Nesses casos, em muitos contatos telefônicos 

realizados para tentar o agendamento da consulta de enfermagem, muitas esposas referiram 

preocupação com a saúde do marido. Em alguns casos, foi relatado que a profissão do marido 

era de motorista de ônibus e por muitas vezes passou mal por conta da alteração da glicose. 

Além da preocupação com o marido, a esposa também temia pela segurança das outras 
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pessoas, uma vez que a saúde do seu esposo oferecia risco pela ocupação exercida pelo 

mesmo. 

Considerando que a idade limite para participar da pesquisa se encontra abaixo 

dos 60 anos, foi significativo encontrar essa elevada frequência de aposentados (Apêndice 5).  

As complicações aumentam com a idade e a satisfação sexual diminui. Nos 

grupos de idades com até 50 anos, a atividade sexual foi satisfatória. No grupo de até 44 anos, 

a atividade sexual foi satisfatória e inversamente proporcional à neuropatia periférica, com a 

menor proporção de hipertensão e dislipidemia. A predominância de homens casados foi de 

77% e de solteiros de 13,5% (Apêndice 6). Isto faz sentido se pensarmos em níveis 

populacionais, onde o fator idade tem forte influência sobre as complicações da doença não 

controlada. No grupo de 50 anos ou mais, a hipertensão, dislipidemia, nefropatia e neuropatia 

periférica apresentam os maiores escores e atividade sexual não satisfatória. 

Outro destaque encontrado na amostra foi que 51% dos entrevistados dizem fazer 

dieta, 78% são hipertensos e 67,6% apresentam algum grau de neuropatia periférica. Os 

pacientes entre 44 e 50 anos (53%) apresentam maior percentual de pessoas que declararam a 

prática de exercício físico (tabela 3). 

 

Tabela 3 Aspectos da Saúde por Grupos de Idade. 

  Grupos de Idade 
Total 

  Até 44 anos 44 até 50 anos 50 anos ou mais 

Duração da Relação com a Parceira (anos) 5 18 23 15 

  
    

Exercício Físico 25% 37% 26% 28,8% 

Dieta 56% 53% 50% 51,4% 

Hipertensão Arterial Sistêmica 56% 84% 80% 78,4% 

Dislipidemia 22% 37% 50% 43,1% 

Acidente Vascular Cerebral 11% 0% 11% 8,1% 

Infarto Agudo do Miocárdio 0% 11% 15% 12,2% 

Insuficiência Renal Crônica 0% 11% 7% 6,8% 

Retinopatia 22% 11% 22% 18,9% 

Nefropatia 11% 11% 20% 16,2% 

Neuropatia Periférica 33% 58% 78% 67,6% 

Amputação 0% 0% 7% 4,1% 

Atividade Sexual 78% 79% 35% 51,4% 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

 

O nível de escolaridade e a necessidade para fazer dieta tiveram correlação 

positiva, isto é, quanto maior a escolaridade maior a proporção de pessoas que fazem dieta. 
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Para os outros fatores – do aspecto da saúde – não existiram diferenças significativas 

(Apêndice 7). A satisfação sexual foi maior entre os solteiros, embora o a parcela dessa 

população na amostra corresponde a 14%, menos da metade com relação aos casados (77%) 

(Apêndice 8). Proporcionalmente, 60% dos homens casados da amostra do estudo 

apresentaram atividade sexual satisfatória, enquanto que apenas 5% dos solteiros 

apresentaram a mesma satisfação. 

As médias e os Desvios Padrões (DP) do B-PAID e das subdimensões do SF-36 

foram, respectivamente: B-PAID 40,12 (± 27,89); Capacidade Física (CF) 68,58 (± 29,20 

DP); Dor física 58,38 (± 28,88 DP); Estado Geral da Saúde (EG) 52,67 (± 23,97 DP); Aspecto 

Social (AS) 67,46 (± 31,11 DP); Aspecto Emocional (AE) 63,78 (± 40,21 DP). 

 

Tabela 4 Medidas de Posição dos Domínios SF-36 e B-PAID. 

 SF2 B-PAID CF LAF DOR 

Média .. 40,12 68,58 66,55 58,38 

Mediana 3,00 35,63 77,50 75,00 61,00 

Moda 3 1 100 100 100 

Desvio Padrão (DP) .. 27,89 29,20 39,09 28,88 

Percentil 25 2,00 16,25 53,75 25,00 41,00 

              75 4,00 62,81 90,00 100,00 76,50 
 

  EG VITAL AS AE SM 

Média  52,67 47,77 67,46 63,78 44,59 

Mediana  52,00 50,00 75,00 66,66 44,00 

Moda  52 50 100,0 100,00 40 

Desvio Padrão (DP)  23,97 14,43 31, 11 40,21 14,34 

Percentil 25  35,00 40,00 50, 000 33,33 36,00 

              75  67,00 55,00 100, 00 100,00 52,00 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011.  

Legenda: SF2: Questão nº 2 SF-36; CF: Capacidade Funcional; LF: Limitação por Aspectos Físicos; DOR: Dor; 

EG: Estado Geral da Saúde; Vital: Vitalidade; AS: Aspecto Social; AE: Aspecto Emocional; SM: Saúde Mental. 

Sinais convencionais utilizados: 

.. Não se aplica dado numérico 

 

A segunda questão do SF-36 (SF2) não entra no cálculo dos domínios. Ela apenas 

compara o estado de saúde de um ano atrás com o estado atual do sujeito. A resposta três foi o 

resultado modal (34%) para esta questão e corresponde a “quase a mesma coisa de um ano 

atrás”, seguido da resposta 4, que corresponde a “um pouco  pior agora do que um ano atrás 

(27%). A resposta um (“muito melhor agora do que um ano atrás”) teve 13%, a dois (“um 

pouco melhor agora do que um ano atrás”) com 22% e a cinco (“muito pior agora do que um 

ano atrás”) 4%. 
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Na tabela 5, temos a distribuição relativa das dimensões do B-PAID segundo os 

domínios do SF-36. Por exemplo, dentre os entrevistados classificados no grupo ‘Alta’ para o 

B-PAID, 67% também foram classificados como ‘Alta’ no domínio Aspectos Emocionais/SF-

36 (tabela 5). A Análise vertical é a leitura da distribuição das dimen      sões do B-PAID. Dos 

entrevistados classificados em ‘Alta’ para o domínio Aspectos Sociais/SF-36, 87,8% também 

foram classificados como ‘Alta’ para o B-PAID. 

 

Tabela 5 Relação entre as dimensões B-PAID e os domínios SF-36 por Análise Vertical 

    B-PAID 

 DOMÍNIOS SF-36   Baixa Alta Total 

    Coluna (%) Coluna (%) Coluna (%) 

Aspectos Emocionais 

Baixa 44,0% 32,7% 36,5% 

Alta 56,0% 67,3% 63,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Aspectos Sociais 

Baixa 44,0% 12,2% 23,0% 

Alta 56,0% 87,8% 77,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Capacidade Funcional 

Baixa 32,0% 18,4% 23,0% 

Alta 68,0% 81,6% 77,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Limitação por Aspectos Físicos 

Baixa 32,0% 22,4% 25,7% 

Alta 68,0% 77,6% 74,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Dor 

Baixa 40,0% 24,5% 29,7% 

Alta 60,0% 75,5% 70,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Estado Geral da Saúde 

Baixa 48,0% 26,5% 33,8% 

Alta 52,0% 73,5% 66,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Vitalidade 

Baixa 56,0% 44,9% 48,6% 

Alta 44,0% 55,1% 51,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Saúde Mental 

Baixa 64,0% 75,5% 71,6% 

Alta 36,0% 24,5% 28,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

 

A Análise Horizontal é a leitura da distribuição dos domínios do SF-36. Como 

exemplo, para os entrevistados classificados em ‘Alta’ para o domínio Aspectos 

Emocionais/SF-36, aproximadamente 70% também foram classificados como ‘Alta’ para o B-

PAID. Para o domínio Aspecto Sociais/SF-36 e a escala B-PAID ambos também tiveram 

distribuição ‘Alta’ de 75% na segmentação proposta (tabela 6). 
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Tabela 6 Relação entre as dimensões B-PAID e os domínios SF-36 por Análise Horizontal 

    B-PAID 

DOMÍNIOS SF-36    Baixa Alta Total 

    Linha(%) Linha(%) Linha(%) 

Aspectos Emocionais 

Baixa 40,7% 59,3% 100,0% 

Alta 29,8% 70,2% 100,0% 

Total 33,8% 66,2% 100,0% 

Aspectos Sociais 

Baixa 64,7% 35,3% 100,0% 

Alta 24,6% 75,4% 100,0% 

Total 33,8% 66,2% 100,0% 

Capacidade Funcional 

Baixa 47,1% 52,9% 100,0% 

Alta 29,8% 70,2% 100,0% 

Total 33,8% 66,2% 100,0% 

Limitação por Aspectos Físicos 

Baixa 42,1% 57,9% 100,0% 

Alta 30,9% 69,1% 100,0% 

Total 33,8% 66,2% 100,0% 

Dor 

Baixa 45,5% 54,5% 100,0% 

Alta 28,8% 71,2% 100,0% 

Total 33,8% 66,2% 100,0% 

Estado Geral da Saúde 

Baixa 48,0% 52,0% 100,0% 

Alta 26,5% 73,5% 100,0% 

Total 33,8% 66,2% 100,0% 

Vitalidade 

Baixa 38,9% 61,1% 100,0% 

Alta 28,9% 71,1% 100,0% 

Total 33,8% 66,2% 100,0% 

Saúde Mental 

Baixa 30,2% 69,8% 100,0% 

Alta 42,9% 57,1% 100,0% 

Total 33,8% 66,2% 100,0% 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

 

Os domínios do SF-36 com maiores associações com o B-PAID foram os 

Aspectos Emocionais (AE) e Aspectos Sociais (AS) (tabelas 5 e 6). Embora as correlações de 

Pearson (Apêndice 12) e Spearman (Apêndice 13) não tenham sido altas entre os dois 

questionários, o B-PAID apresenta complementaridade para os domínios do SF-36, pois 

muitas questões do SF-36 não captam as mesmas questões do B-PAID, mesmo as perguntas 

relacionadas ao domínio “Aspectos Emocionais (AE)” do SF-36 (Anexo 3), por exemplo. Da 

mesma forma, muitas questões do SF-36 abarcam perguntas não contempladas no B-PAID, 

como as do domínio Capacidade Funcional (CF) (Anexo 3). 

Como a amostra foi pequena, não se podem tirar conclusões significativas 

cruzando os grupos de idade com as escalas SF-36 e B-PAID (Apêndice 16). O grupo de até 

44 anos teve 12% de representatividade (o que totaliza 7 pessoas), e o de 44 até 50 anos 

obteve 26% da amostra representada.  
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5.1 Resultados da Regressão Logística – Domínio Aspectos Emocionais/ SF-36 x B-PAID 

 

 

Para o modelo de Regressão Logística, foi utilizada a técnica estatística stepwise. 

Esta técnica seleciona o melhor conjunto de variáveis para explicar a probabilidade de ter uma 

‘alta’ qualidade de vida. 

A partir das 25 variáveis explicativas disponíveis e elegíveis, foi selecionado o 

modelo com as variáveis significativas ao nível de 90% de confiança (isto é, p-valor ≤ 0.010). 

O teste de Wald foi utilizado a fim de avaliar o nível de significância entre os parâmetros 

propostos, ou seja, obter resultados diferentes de zero. Seu resultado é dado pela Estimativa 

sobre o Desvio-Padrão (Estimativa / Desvio-Padrão). Após a estimação dos parâmetros, deve-

se proceder à investigação da significância estatística dos mesmos.  O resultado é obtido pela 

razão entre o coeficiente e os seus respectivos desvio-padrão. 

Para o modelo Aspectos Emocionais/SF-36, o efeito da variável “Pratica 

Exercício Físico” é positivo (estimativa = 1,628) e a razão de chances (odds ratio = Exp(b)) 

significa que, ao controlarmos os indivíduos com as mesmas características (uso de insulina 

NPH e Acidente Vascular Cerebral presente), a chance de este indivíduo ter uma ‘alta/boa’ 

qualidade de vida (para o aspecto emocional) é 5 vezes maior que o indivíduo que não pratica 

exercícios físicos (tabela 7). 

Vale ressaltar que, embora a variável explicativa AVC não tenha tido um 

resultado significativo para 90%, ela ajudou na explicação da modelagem geral para explicar 

a probabilidade. 

Por outro lado, o efeito da variável “usa insulina NPH” é negativo. Para aqueles 

que a utilizam a chance de ter alta/boa qualidade de vida é 70% menor do que aqueles que não 

fazem o uso da medicação. 
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Tabela 7 Resultados do Modelo de Regressão Logística Domínio Aspectos Emocionais (AE) 

/SF-36 

 Parâmetro (variável 

Explicativa) 
B DP W df p Exp(B) 

NPH -1,235 ,558 4,905 1 ,027 ,291 

EF 1,628 ,748 4,738 1 ,030 5,092 

AVC -1,816 1,212 2,246 1 ,134 ,163 

Constante ,940 ,407 5,349 1 ,021 2,561 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

Notas: Lê-se: B Estimativa (Efeito na probabilidade) 

 DP Desvio-Padrão 

 W Teste de Wald 

 df  Graus de Liberdade 

 p p-valor 

 Exp (B)  Razão de Chances Exponencial (Estimativa) 

 
 

Para a escala B-PAID existem mais variáveis explicativas (determinantes) que são 

significativas (nível de confiança 95%) para explicar a probabilidade (ou chance) do 

indivíduo ter uma ‘alta’ qualidade de vida segundo o B-PAID. 

 

Tabela 8 Resultados do Modelo de Regressão Logística B-PAID 

Parâmetro (variável 

Explicativa)  
B DP Wald df p Exp(B) 

NPH - 1, 4926 , 676 4, 883 1 , 027  , 225 

EF   1, 1806 , 692 2, 912 1 , 088  3, 256 

MTF - 2, 0892 , 814 6, 587 1 , 010  , 124 

DLP - 1, 1043 , 566 3, 804 1 , 051  , 331 

Constant   3, 1121 , 940 10, 962 1 , 001  22, 469 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Mellitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

Notas: Lê-se: B Estimativa (Efeito na probabilidade) 

 DP Desvio-Padrão 

 W Teste de Wald 

 df  Graus de Liberdade 

 p p-valor 

 Exp (B)  Razão de Chances Exponencial (Estimativa) 

 

De fato, a prática de exercício físico aumenta a chance de ter uma qualidade de 

vida satisfatória, para o B-PAID, três vezes mais (tabela 8). Para os indivíduos que utilizam 

Metformina, o efeito é negativo e sua chance é 88% (1 – 0,124) menor que aqueles que não 

utilizam. O resultado pode sugerir que o uso da medicação pode ter influência no estado de 

saúde global dos pacientes e estes podem ter uma qualidade de vida diminuída em relação aos 

pacientes que não a utilizam. Pode sugerir ainda que o controle metabólico não está adequado, 

influenciando diretamente a qualidade de vida. São questões que não podem ser respondidas 

por esse estudo, o que indica a necessidade de se procurar novos inquéritos para responder 
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tais questões, como o porquê o uso desta medicação via oral tem impacto na qualidade de vida 

dos sujeitos desta pesquisa. Para isso, novos estudos com amostras maiores são necessários, a 

fim de alcançar resultados mais consistentes.  
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6 DISCUSSÃO 
 

 

As repercussões em termos de QVRS no Diabetes Mellitus comparadas com 

outras doenças crônicas, foram destacadas em vários estudos (KUDIELKA, HANEBUTH et 

al., 2005; WEE, CHEUNG et al., 2005; ESTEBAN Y PEÑA, HERNANDEZ BARRERA et 

al., 2010), fazendo do diabetes uma das doenças crônicas de maior impacto. Os pacientes 

diabéticos têm uma tendência a mostrar resultados mais baixos que a população geral nos 

domínios do SF-36 (HERVÁS, ZABALETA et al., 2007; AGUIAR, VIEIRA et al., 2008; 

FERREIRA; SANTOS, 2009). 

A comparação com dados de outros estudos com uma população brasileira adulta 

com o SF-36 foi particularmente difícil, uma vez que não foram encontrados trabalhos com 

pacientes ambulatoriais diabéticos tipo 2 com menos de sessenta anos. Portanto, mais estudos 

avaliando a QVRS são necessários para fornecer uma avaliação mais abrangente do estado de 

saúde de pacientes diabéticos. Abaixo são apresentados os resultados de estudos de referência 

para o uso do SF-36 (MCHORNEY, WARE et al., 1994; WARE, 2000; LIMA, BARROS et 

al., 2009) e estudos que aplicaram o SF-36 em pacientes DM2 (AGUIAR, 2007; HERVÁS, 

ZABALETA et al., 2007) (Tabela 8). 

Os resultados da escala do SF-36 no estudo de base populacional dos EUA podem 

ser usados para determinar se um grupo ou indivíduo em questão apresentam pontuações 

acima ou abaixo da população em geral (MCHORNEY, WARE et al., 1994; WARE, 2000). 

 Os resultados da nossa pesquisa apresentaram escores mais baixos quando 

comparados aos resultados da escala de outros estudos com população adulta (MCHORNEY, 

WARE et al., 1994; AGUIAR, 2007; LIMA, BARROS et al., 2009), especialmente sobre os 

conceitos de Vitalidade (VT) e Saúde Mental (SM). Os maiores escores foram para 

Capacidade Física (CF) e Aspectos Emocionais (AE).  De fato, o domínio AE apresentou 

maior grau de aderência com o B-PAID pela análise Bivariada.  
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Tabela 9 Comparação de resultados entre Escalas SF-36 

 

Domínios 

Pacientes DM2
1
 

(Niterói-RJ) 

Pacientes idosos DM2 

(Brasil)
2
 

Estudo de base Populacional  

em idoso ♂ (Brasil) 
3 

CF 68,58 (± 29,20 DP) 55,1 (± 26,1 DP) 77,8 (...) 

LF 66,55 (± 39,09 DP) 49,6 (± 43,1 DP) 82,8 (...) 

Dor 58,38 (± 28,88 DP) 53,7 (± 30,7 DP) 77,9 (...) 

EG 52,67 (± 23,97 DP)  61,3 (± 22,06 DP) 72,9 (...) 

VT 47,77 (± 14,43 DP)  58,3 (± 21,6 DP) 68,6 (...) 

AS 67,46 (± 31,11 DP) 66,6 (± 27,2 DP) 90,3 (...) 

AE 63,78 (± 40,21 DP) 62,7 (± 44,4 DP) 88,8 (...) 

SM 44,59 (± 14,34 DP) 65,2 (± 22,4 DP) 73,1 (...) 
 

 

Domínios 

Estudo de base Populacional ♂ 

(EUA)
4
 

Pacientes adultos DM2 (Espanha) 
5
 

CF 91,7 (...) 76,6 (± 27,2 DP) 

LF 94,8 (...) 83,1 (± 29,7 DP) 

Dor 64,2 (...) 73,7 (± 26,2 DP) 

EG 94,2 (...) 54,7 (± 22,4 DP) 

VT 94,7 (...) 68,3 (± 19,9 DP) 

AS 94,5(...) 84,2 (± 21,7 DP) 

AE 96,1 (...) 84,7 (± 28,9 DP) 

SM 91,0 (...) 73,2 (± 18,6 DP) 

Fontes: 1. Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

2. (AGUIAR, 2007). 

3. (LIMA, BARROS et al., 2009).  

4. (MCHORNEY, WARE et al., 1994) 

5. (HERVÁS, ZABALETA et al., 2007). 

Notas:  
2. SF-36 aplicado em amostra composta por idosos DM2, atendidos em unidade ambulatorial. Média (idade): 

68,3 anos (± 5,8 DP), em que 48% era representada pelo sexo masculino (AGUIAR, 2007). 

3. Estudo de base populacional com idosos com SF-36, realizado em São Paulo, Brasil. Média ( idade): 69,6 

anos, com a maior proporção entre 60 e 69 anos (55,8%),  onde  42,7% são homens (Lima, Barros et al., 

2009). 

4. Estudo de base populacional (≥ 18 anos) com SF-36 realizado nos EUA. Média (idade): 54 anos (intervalo: 

18-98), com a maior proporção entre < 65 anos (71,3%),  onde  18,1% são DM, 60,3% tem HAS e 38,3% são 

homens (Mchorney, Ware et al., 1994). 

5. SF-36 aplicado em amostra composta por DM2 (≥18 anos) atendidos em unidades básicas de saúde, não 

institucionalizados em Navarra, Espanha. Média (idade): 67,9 anos (± 9,8 DP), onde 56,8% eram do sexo 

masculino (Hervás, Zabaleta et al., 2007). 

Legenda: CF: Capacidade Funcional; LF: Limitação por Aspectos Físicos; DOR: Dor; EG: Estado Geral da 

Saúde; Vital: Vitalidade; AS: Aspecto Social; AE: Aspecto Emocional; SM: Saúde Mental. 

Sinais Convencionais utilizados: 

... Dado não disponível. 

 

Comparando os dados, a média do domínio EG do nosso estudo se aproxima com 

a do estudo de Hervás (HERVÁS, ZABALETA et al., 2007), o que não diz muito se 

pensarmos em populações de diferentes países e com desenvolvimento econômico distintos. 

Já os domínios AS e AE aproximaram-se dos resultados de Aguiar (AGUIAR, 2007). Embora 

sejam públicos diferentes, está mais adequado a fim de comparações por compreender a 

mesma realidde cultural, social e econômica. 

Em relação à saúde mental, o SF-36 avalia a presença de angústia e bem-estar 

psicológico (CICONELLI, 1997; CICONELLI, FERRAZ et al., 1997; ALONSO, FERRER et 



70 

 

al., 2004). A SM foi o pior resultado entre os domínios (44,59, ± 14,34), com resultado abaixo 

da média de variação (0-100), o que corrobora os achados do Internacional Quality of Life 

Assesment Project- IQOLA (WARE, KOSINSKI et al., 1998). Seus estudos sobre a QVRS 

com SF-36 associado a condições crônicas em oito países apontaram o impacto negativo e 

significativo das condições crônicas nos aspectos físicos e um moderado impacto sobre a 

saúde mental dos entrevistados (WARE, KOSINSKI et al., 1998). 

A Vitalidade é avaliada pelo nível de energia e fadiga (CICONELLI, FERRAZ et 

al., 1997; WARE, 2000). Foi o segundo escore mais baixo, com resultado abaixo da média de 

variação (0-100) também, com 47,77 (± 14,41 DP). 

A segunda pergunta do questionário SF-36 compara as condições de saúde atual e 

as de um ano atrás. Os resultados dos itens respondidos se aproximaram de outro estudo com 

pacientes DM atendidos na Estratégia da Saúde da Família (ESF) (FERREIRA; SANTOS, 

2009), onde 36,8% dos pacientes responderam que o estado de saúde atual está “quase a 

mesma coisa que a ano atrás” (a nossa pesquisa obteve 34%), precedido de 19,1% de 

pacientes que responderam um “pouco pior agora do que um ano atrás” (a pesquisa atual 

obteve 27%). Ressaltam-se mais uma vez que as populações comparadas são diferentes, pois 

nesse estudo não se diferenciou o tipo de DM, nem o sexo. Aproximação por comparação está 

mais relacionada com a doença em si do que entre os resultados dos questionários SF-36 

utilizados. 

O B-PAID apresentou média de escore 40,12 (DP ± 27,89).  De acordo com a 

literatura, escores maiores ou iguais a 40 (≥40) indicam maior prejuízo ou alto grau de 

sofrimento emocional (WELCH, JACOBSON et al., 1997; WELCH, WEINGER et al., 2003; 

HERMANNS, KULZER et al., 2006 p. 472,; GROSS, SCAIN et al., 2007). O estudo que 

validou o PAID na Holanda comparou os resultados do PAID em DM2 do seu estudo com os 

resultados do PAID encontrados nos Estados Unidos (SNOEK, POUWER et al., 2000). As 

médias encontradas foram bem abaixo do encontrado na nossa amostra (quadro 3). A amostra 

holandesa tinha 49% de DM2, onde 51% correspondiam ao sexo masculino, em que 41% 

indicaram sofrimento a partir de uma ou mais complicações e 64% apresentavam retinopatia 

(tipo de DM não especificado).  

O estudo de Papelbaum, Lemos et al. (2010, p.228), aplicou o PAID e obteve 

média de 50,3 (DP±27,2). Os sujeitos eram DM2, onde 61% (n=100) correspondiam ao sexo 

masculino e a média de idade foi de 53, 5 (DP=±7,9). 
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A amostra holandesa foi comparada com a amostra dos EUA em termos de idade, 

sexo, idade quando diagnosticado a doença, tempo de duração da doença, distribuição do tipo 

de DM e porcentagem de DM2 que fazem tratamento com insulina (70%) (SNOEK, 

POUWER et al., 2000). 

 

Média B-PAID 

Niterói-RJ
1
 

Média PAID Holanda Média PAID EUA 
Média PAID Papelbaum, 

Lemos et al. 

40,12 (± 27,89 DP) 22,5 (± 19,8 DP) 27,8 (± 23,2 DP) 50,3 (±27,2) 

Quadro 3 Médias dos questionários PAID em diferentes estudos 
Fonte: 1. Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

 

Em outro estudo que utilizou o PAID, em uma amostra composta por 539 

pacientes diabéticos ambulatoriais de três países da Europa (202 holandeses, 185 croatas e 

152 ingleses), os objetivos foram determinar a prevalência de depressão; e determinar os 

níveis emocionais dos problemas específicos do diabetes com e sem um elevado nível de 

sintomatologia depressiva. Dois questionários foram utilizados, entre eles o PAID 

(POUWER, SKINNER et al., 2005, p.167). Para os resultados do estudo europeu 

apresentados na Tabela 10 foram utilizados apenas os dados referentes à amostra de sujeitos 

do sexo masculino. 

Pela Tabela 10, observamos que a média do PAID do nosso estudo teve pontuação 

maior comparado as outras amostras europeias. A retinopatia foi menor no nosso estudo 

comparado ao Reino Unido, ainda assim, o PAID dos diabéticos ingleses teve escore mais 

baixo, indicando uma qualidade de vida maior. Outro dado interessante foi em relação aos 

anos de duração da doença. Na amostra de Niterói, o percentual de pacientes entre 20-29 anos 

de duração da doença obteve dado discrepante em relação às outras amostras europeias, o que 

poderia indicar o não diagnóstico ou o diagnóstico tardio da doença. Vale ressaltar que na 

nossa amostra foi alta a prevalência de pacientes com mais de um ano sem acompanhamento 

de saúde. Nesse caso, a própria retinopatia e sua prevalência baixa, assim como complicações 

cardiovasculares e neuropáticas altas poderiam ser explicadas pelo tratamento precário desses 

pacientes. 
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Tabela 10 Características demográficas e clínicas das amostras de Niterói, Croácia, Holanda 

e Reino Unido. 

 
Niterói-RJ/2011

1
 Croácia

2
♂ Holanda

2
♂ Reino Unido

2
♂ 

n (%) 74 (100%) 93 (50%) 111 (55%) 72 (47%) 

Idade (anos) 51,4 (±6,3) 53 (±11) 54 (±15) 57(±14) 

Tipo do DM     

DM2 (medicação oral e 

dieta) 
57% (40/70) 61% (56/92) 8% (9/108) 40% (27/68) 

DM2 (insulinoterapia) 42% (30/70) 14% (13/92) 46% (49/108) 20% (14/68)*** 

Duração do DM     

0-9 57% (43/75) 40% (37/93) 28% (30/109) 36% (23/64) 

10-19 35% (26/75) 40% (37/93) 32% (35/109) 43% (28/64) 

20-29 4% (3/75) 15% (14/93) 21% (23/109) 13% (8/64) 

>30 4% (3/75) 5% (5/93) 19 (21/109) 8% (5/64) 

Complicações do DM     

Retinopatia 17% (12/70) 51% (47/92) 30% (33/111) 47% (34/72) ** 

Cardiovascular 91% (64/70) 22% (20/92) 15% (17/111) 40% (40/72) *** 

Nefropatia 18% (13/70) 15% (14/92) 6% (7/111) 3% (2/72) * 

Neuropatia 66% (46/70) 36% (33/92) 29% (22/111) 10% (7/72) *** 

PAID 40,12 (±27,89) 27,5 (±19,6) 17,9 (±17,5) 12,7 (±14,9) *** 

Fontes:  
1. Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

2. POUWER, F. et al. 2005, p.169. 

*p≤0,05 

**p≤0,01 

***p≤0,001 

Notas: 

2. Estudo do tipo survey realizado com 539 pacientes ambulatoriais em três países da Europa (202 da Holanda, 

185 da Croácia e 152 do Reino Unido). Dados da amostra composta por pacientes do sexo masculino. 

 

Em todas as entrevistas do nosso estudo havia alguma co-morbidade presente. A 

hipertensão foi a mais prevalente (78,4%), seguida da neuropatia periférica e da dislipidemia, 

com 67,6%  e 43,1%, respectivamente.  

A hipertensão arterial afeta 20% da população em geral, mas compromete até 50% 

das pessoas com DM2. A HAS compreende a síndrome metabólica e pode se apresentar antes 

do diagnóstico de DM. Cerca de um terço das pessoas com diagnóstico recente de DM2 já 

tem HAS (OPAS, 2006). A coexistência de hipertensão e DM aumenta o risco de morbidade e 

mortalidade por problemas relacionados com a macroangiopatia e microangiopatia (UKPDS, 

1998). 

De acordo com  o último VIGITEL (ISER, CLARO et al., 2011), o Rio de Janeiro 

representa o quarto Estado com indivíduos do sexo masculino que auto-referiram HAS. Em 
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Niterói, o número de homens com HAS corresponde a 36% dos casos no município 

(HIPERDIA/DATASUS/Niterói
12

).  

A frequência do tempo de diabetes variou entre 0 e 15 anos (88%), 16 e 30 anos 

(6,3%) e mais de 30 anos (6,3%) (Tabela 2).  A média da amostra relativa aos anos de 

diabetes tempo foi 12,43 anos (DP ±9,06 anos). Esses valores se aproximam dos valores 

obtidos no estudo Hirsch, Bartholomae et al. (2000, p.208), onde a duração dos anos de 

diabetes teve média de 12,8 (DP ±9,6 anos). Nesse estudo, a duração do diabetes foi mais 

significativa (test t, p <0,001) nos indivíduos tratados com insulina do que nos não tratados 

com insulina (16,0; ±8,8 x 9,7; ±9,3 anos). 

A neuropatia foi percebida em 67,6% da amostra, onde 58% no grupo de 44 até 

50 anos; e 78% no grupo de 50 anos ou mais. Corresponde à complicação da doença mais 

comum e é a que ocorre mais cedo. Apesar disso, geralmente é diagnosticada tardiamente. A 

prevalência é difícil de determinar, devido à falta de critérios diagnósticos unificados, a 

multiplicidade de métodos de diagnóstico e da heterogeneidade de formas clínicas. A 

evolução e a gravidade geralmente se correlacionam com duração da doença e o mal controle 

metabólico glicêmico (OPAS, 2006; GUZMAN, LYRA et al., 2010). 

Vale ressaltar que, em algumas entrevistas, principalmente nos pacientes que não 

realizavam exames laboratoriais ou consultas com médico especializado há mais de um ano, 

havia sinais clínicos e história atual da doença que apotavam para neuropatias, como 

formigamento eou dormência em membros. Quatro pacientes apresentaram lesões em 

membros inferiores que havia mais de sessenta dias, bem como ressecamento excessivo, 

dormência, formigamento e fraqueza muscular relatadas havia mais de seis meses. A amostra 

indica a baixa porcentagem de homens na faixa etária até 44 anos com DM2 (12%).  As 

maiores frequências de idades se concentraram na faixa etária dos 44 aos 50 anos (26%); e 50 

anos ou mais (62,2%). A maioria dos casos de DM2 é diagnosticada após os 40 anos, mais 

tipicamente em indivíduos que são obesos ou têm um histórico familiar de diabetes. O risco 

para o DM2 aumenta com a idade (SKELLY, 2006, p.542).  

Quanto ao estado civil, 77% são casados. Estudos indicam que indivíduos que 

convivem com um companheiro tenham melhor resultado no tratamento do DM (SCHIAVI, 

STIMMEL et al., 1995; OTERO, ZANETTI et al., 2007). O padrão de vida sexual alterado, 

particularmente, no paciente diabético, cuja patologia crônica predispõe a disfunção erétil, 

pelo menos na metade da população acometida pela doença, entre outros problemas 

                                                           
12

 Disponível em http://hiperdia.datasus.gov.br/. Último acesso em 05/12/2011. 
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subjacentes à sexualidade, pode passar despercebido no processo de cuidar em saúde, cuja 

maior preocupação, amiúde, se centra nas complicações da doença (FEDELE, BORTOLOTTI 

et al., 2000; MARTINS E ABDO, 2009). 

A diminuição, ou mesmo a falta de vida sexual ativa é encarada como um efeito 

normal e aceitável do decorrer dos anos, ou seja, uma questão biológica da natureza do 

homem. Esse discurso pode ser percebido no estudo de Coimbra (2004, p.39) em algumas 

entrevistas, porém, quando a sexualidade não estava sendo vivenciada, a sua falta também foi 

expressa nas falas dos sujeitos. Num estudo com oitenta homens casados (SCHIAVI, 

STIMMEL et al., 1995), sendo quarenta diabéticos e quarenta não diabéticos, os resultados 

demonstraram que o DM possui um efeito amplo sobre a sexualidade masculina. O aumento 

da atenção e o tratamento dos problemas sexuais, que ocorrem com populações da meia-idade 

e idosos com diabetes, melhoram a qualidade de vida e reforçam o controle global da doença 

(LINDAU, TANG et al., 2010). 

O impacto do mau controle glicêmico sobre o risco relativo de complicações 

microvasculares estão relacionados com a hemoglobina glicada (HbA1c ou A1C) e foram 

descritas no controle do Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) e do risco de 

complicações micro e macrovasculares no United Kingdom Prospective Diabetes Study 

(Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. 

(WHOQoL GROUP, 1998; UKPDS, 1998). Infelizmente, para este estudo, a variável HbA1c 

não pôde ser incluída, haja vista que a única forma de disponibilizar este resultado era via 

prontuário ou exame trazido pelo próprio paciente.  

Porém, como explicitado anteriormente, muitos pacientes não tinham consultas 

clínicas e exames laboratoriais há mais de um ano, ou, quando tinham exames laboratoriais 

recentes, em muito deles não havia o registros de valores para HbA1c.  

Na nossa amostra, os resultados do B-PAID demonstraram que a prática do 

exercício físico aumenta a razão de chance de ter uma qualidade de vida satisfatória três vezes 

mais. Para os indivíduos que utilizam Metformina o efeito é negativo e sua chance é 88% 

menor que aqueles que não a utilizam. Este resultado da nossa pesquisa concorda com os 

resultados encontrados em um estudo norte-americano através do Programas de Prevenção do 

Diabetes. Os resultados do estudo norte-americano demonstraram a capacidade para retardar 

ou impedir o desenvolvimento do DM2 por meio de mudanças de estilo de vida, perda de 

peso e aumento da atividade física (DPPRG, 2002).  Neste estudo, foi feito um ensaio clínico 

randomizado com adultos americanos com alto risco de desenvolver o DM2.  O objetivo foi 
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comparar duas intervenções: a mudança no “estilo de vida” e o uso de medicação da classe 

das biguanidas “metformina”. A média de acompanhamento foi de 2,8 anos. A incidência de 

casos de diabetes, por 100 pessoas/ano, foi de 11,0 no grupo placebo; 7,8 para os que 

utilizaram metformina e 4,8 estilo de vida grupos. A intervenção que mais reduziu a 

incidência de DM2 foi estilo de vida (58%, com 95% intervalo de confiança, 48 a 66%) e a 

metformina (31%, 95% intervalo de confiança, 17-43 por cento). Em comparação com o 

placebo, o estilo de vida foi significativamente mais eficaz que a metformina (DPPRG, 2002) 

p. 397).  Estes resultados reforçam mais uma vez a necessidade de intervenção e oportunidade 

para enfermeiros e outros profissionais de saúde para contribuir com individuos altamente 

propensos a desenvolver o DM2 e evitar as complicações da doença (SKELLY, 2006, p.532).  

Pessoas com DM2 pode ou não apresentar os sintomas clássicos de diabetes: 

polidipsia, polifagia, poliúria e perda de peso. Elas frequentemente apresentam sintomas 

como complicações microvasculares, macrovasculares e neuropáticas. No entanto, dormência 

e formigamento nas extremidades e anormalidades lipídicas podem ocorrer devido ao longo 

período de latência (4-7 anos) entre o início da hiperglicemia e o diagnóstico de DM2 

(SKELLY, 2006). A alteração nos valores de lipídeos foi encontrada em 43,1% da amostra, 

onde 50% pertence ao grupo com 50 anos ou mais. A dislipidemia da pessoa com diabetes é 

caracterizada pela hipertrigliceridemia com HDL baixo e LDL dentro da faixa considerada 

normal. A relação de risco para o nível de triglicérides tem sido mais difícil estabelecer, mas 

parece mais evidente em pessoas com diabetes (OPAS, 2006). 

Nas últimas décadas, a proporção de mortalidade atribuível às doenças crônicas 

não-transmissíveis aumentou significamente no Brasil, atigindo o primeiro lugar em muitos 

Estados. Entre elas, o DM está entre as dez principais causas de mortalidade. Contribuindo 

para esse cenário desfavorável, existe a alta prevalência de diabéticos não diagnosticados e 

expressiva proporção de casos com evidências de complicações ao diagnóstico (GEORG, 

DUNCAN et al., 2005, p. 458). Entre os pacientes entrevistados, ocorreu um óbito. De acordo 

com relatos da família, era uma paciente que apresentava quadro de depressão após o 

falecimento do irmão. Homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo, as doenças 

crônicas, entre elas, o DM (LAURENTI, JORGE et al., 2005; FAVORITO, NARDI et al., 

2008; BRASIL, 2009a, p.5). A depressão em pacientes diabéticos pode ocorrer até três vezes 

mais quando comparada à população em geral (POUWER, SKINNER et al., 2005, p.167; 

ZAGARINS, ALLEN et al., 2012, p.299). Estudos apontam a correlação positiva entre os 

sintomas de depressão com os resultados do PAID (POUWER, SKINNER et al., 2005, p. 
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171; HERMANNS, KULZER et al., 2006, p.470; PAPELBAUM, LEMOS et al., 2010, 

p.228). Além do mais, a depressão em pacientes diabéticos está associada a um pior controle 

glicêmico e a um risco maior para complicações severas da doença (POUWER, SKINNER et 

al., 2005, p.167).  Na ocasião da coleta de dados, o paciente aprentava amputação em membro 

inferior esquerdo e quadro de infecção em ferida de membro inferior direito. De acordo com a 

família, o paciente não quis seguir tratamento recomendado, que era amputação do membro 

afetado, vindo a falecer em decorrência do quadro de infecção generalizada. O número 

estimado por excesso de mortes atribuíveis ao diabetes parece ser considerável e da mesma 

ordem de magnitude da mortalidade referente as doenças infecciosas, que recebem muita 

atenção de órgãos governamentais, pesquisadores e o público em geral. O diabetes contribui 

substancialmente em todo o mundo para a mortalidade prematura de adultos. A proporção 

substancial destas mortes prematuras são potencialmente evitáveis através de ação de saúde 

pública dirigida a prevenção primária da diabetes na população e melhoria dos cuidados para 

todas as pessoas com diabetes (ROGLIC E UNWIN, 2010, p.19; ZAGARINS, ALLEN et al., 

2012, p. 299). 

Grupos de trabalhos sobre doenças crônicas e diabetes indicam critérios que norteiam 

o rastreamento de populações assintomáticas (UKPDS, 1998; ADA, 2004; GEORG, 

DUNCAN et al., 2005, p.458). Um desses critérios é compreender, além do fato da história 

natural do diabetes ser bem conhecida, as evidências para o desconhecimentos da população 

sobre sua condição atual de saúde. Considerando ainda a magnitude do DM como um 

problema de saúde pública e que, aproximadamente, metade dos diabéticos não sabem da sua 

condição (MALERBI, FRANCO et al., 1992; UKPDS, 1998; GEORG, DUNCAN et al., 

2005; MARTINS, 2008), metade dos diabéticos desconhecem a sua condição clínica e existe 

um período de latência assintomática significativo, que varia de 4 a 12 anos, grande parte da 

amostra encontrou-se nessas condições. Em alguns contatos telefônicos foram relatados 

alteração de resultados de glicemia, mas sem confirmação diagnóstica posterior. Muitos 

pacientes entrevistados afirmaram que conheciam o diagnóstico, porém o tratamento somente 

foi iniciado após 4 anos. 

Durante a coleta dos dados, alguns dos pacientes contactados referiram o 

diagnóstico de pré-diabéticos. Posicionamentos de órgãos como a Associação Americana de 

Diabetes (ADA) apontam recomendações de prevenção ou até mesmo o retardamento do 

DM2 em indivíduos propensos a desenvolver a doença, os chamados pré-diabéticos (ADA; 

NID; DKD, 2004, p.52). Estes podem ser identificados facilmente. Na pesquisa americana 
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que comparou intervenções “estilo de vida” e uso de “metformina” (DPPRG, 2002, p.397), os 

dados sugerem que o pré-diabetes tem maior chance para ser detectado em pessoas mais 

jovens e com maior índice de massa corporal do que em pessoas idosas e com menor índice 

de massa corporal. Verificou-se que a intervenção “estilo de vida” tem mais chance de 

sucesso entre os idosos do que nos mais jovens (em torno dos 45 anos de idade). Esse 

resultado forneceu mais apoio para iniciar a triagem nesses indivíduos mais jovens (DPPRG, 

2002, p.400; ADA; NID; DKD, 2004; p.49). Ainda não se sabe quais intervenções são 

realmente efetivas quanto ao custo-benefício para a redução da morbi/mortalidade associadas 

ao diabetes. Políticas de prevenção que se concentram na modificação do estilo de vida, perda 

de peso e aumento da atividade física propiciam benefícios adicionais de saúde (DPPRG, 

2002, p.398; Association, Diabetes et al., 2004, p.53). Campanhas publicitárias de promoção 

da saúde e prevenção de doenças, profissionais de saúde e os sistemas de saúde devem 

incentivar mudanças de comportamento para alcançar um estilo de vida saudável. Mais 

pesquisas são necessárias para entender melhor como sugerir estratégias eficazes e eficientes 

para a prevenção primária do DM2. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A qualidade de vida dos pacientes masculinos DM2 pôde ser descrita a partir do 

SF-36 e B-PAID. A média do B-PAID apresentou o escore de variação alto, indicando 

prejuízo na QVRS nos sujeitos do estudo. Dentre as dimensões do SF-36, seis domínios 

encontraram-se acima da média de variação (0-100) considerada pela literatura de qualidade 

de vida. As duas dimensões do SF-36 que apresentaram escores baixos foram referentes à 

questão nove do questionário, relacionada aos domínios Vitalidade e Saúde Mental. 

Uma das vantagens de se aplicarem questionários auto-administráveis em uma 

pesquisa é que as respostas obtidas refletem padrões de condutas assumidas pelo próprio 

paciente, o que permite elaborar estratégias de cuidado e assistência a partir da sua visão, 

percepção e necessidade de cuidado. O SF-36 e o B-PAID mostraram ser instrumentos 

adequados, de fácil aplicação e podem ser uma ferramenta útil para a avaliação de QV entre 

os pacientes homens com DM2.  

Os domínios do SF-36 com maiores associações com o B-PAID foram os 

Aspectos Emocionais (AE) e Aspectos Sociais (AS). Apesar da evidência de fraca a moderada 

entre os domínios e dimensões do SF-36 (genérico) e do B-PAID (específico), os dados 

sugerem que a aplicação de ambos os instrumentos de avaliação da QVRS em pacientes com 

DM2 apresentam complementaridade entre si, pois ambos possuem questões peculiares. 

Portanto, a aplicação das duas escalas permitiu avaliar ainda melhor os pacientes DM2. Ao 

compararmos as médias do B-PAID com as médias dos domínios do SF-36, observamos certa 

regularidade entre os resultados. Excetuando-se os domínios Vitalidade (47,77, ± 14,43DP) e 

Saúde Mental (44,59, ± 14,34), todos os outros domínios do SF-36 apresentaram médias 

acima da variação da média dos escores (variação 0-100, média=50). 

Os achados da pesquisa podem contribuir para que o processo de avaliação do 

cuidado em saúde em homens com DM2 nessa faixa etária possa indicar a vulnerabilidade no 

acesso e na adesão ao tratamento desses pacientes. Este estudo encontrou entre as falas dos 
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sujeitos relatos de dificuldades para seguir o tratamento adequado e regular de saúde. As 

maiores dificuldades apontadas foram a marcação de consultas médicas e o horário de 

atendimento nas unidades de saúde. Entre as unidades eleitas para a pesquisa, apenas uma 

tinha horário de atendimento até às dezenove horas da noite. Mesmo assim, as marcações das 

consultas só aconteciam em horários pré-determinados e pela manhã. O trabalho também foi 

elemento impeditivo para seguir o tratamento, segundo grande parte dos sujeitos. Articulações 

e diálogos entre empresas, Secretarias de Saúde, Secretarias de Trabalho e Empregos são 

necessários para que o trabalhador não fique refém da insegurança e/ou incertezas de perder o 

emprego, assim como as empresas precisam compreender a importância do tratamento 

adequado para evitar licenças de saúde inoportunas do funcionário. É preciso reconhecer que 

um dia não trabalhado ainda tem um custo menor tanto para as empresas quanto para o 

Estado. 

É urgente a criação de novas estratégias para chamar essa população para as 

unidades de saúde da atenção primária. A marcação de consultas por telefones pode indicar 

uma estratégia eficiente para acompanhar o tratamento de homens com DM2. Os resultados 

do B-PAID e do SF-36, principalmente nas questões referentes às dimensões Vitalidade/SF-

36 e Saúde Mental/SF-36, apontam para indicadores que devem ser vistos com mais atenção 

pelas autoridades dos serviços de saúde. Os escores desses domínios baseiam-se no estado 

atual do paciente nas últimas quatro semanas e foram os mais baixos. Suas questões revelam 

que muitos pacientes da amostra apresentaram-se cansados, esgotados, sem vigor, estressados, 

desanimados, infelizes e deprimidos naquele mês. O acompanhamento de homens adultos 

com DM2 se faz necessário para o grupo populacional que corresponde à parcela 

preponderante da força produtiva e econômica do país. Cuidar da saúde dessa população 

poderá garantir um envelhecimento com qualidade de vida e evitar que as estatísticas de 

internação hospitalar masculina na atenção terciária ainda tenham impacto na morbidade da 

mesma. Muitos foram os pacientes que agradeceram a oportunidade da entrevista/consulta de 

enfermagem para a pesquisa. Percebe-se deste fato que muitos pacientes exibem vontade de 

uma atenção dirigida a ele, onde o profissional demonstre real interesse por sua história de 

vida e relacionada à doença, principalmente para dividir suas angústias e dúvidas, geralmente 

referentes ao DM. 

Apesar de os resultados dos domínios do SF-36 demonstrarem uma QV 

satisfatória (excetuando-se Vitalidade e Saúde Mental), o grupo de idade de até 44 anos teve 

uma representatividade baixa na pesquisa. Um dos motivos pode ser indicado pela falta de 
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tempo para ir à unidade de saúde para realizar consultas de saúde e realizar os exames 

prescritos, bem como não perceber o grau de acometimento da doença. Durante o período de 

latência dos sintomas da doença, teoricamente, intervenções específicas poderiam ser 

aplicadas buscando a redução das complicações e morbi/mortalidade associadas ao DM. A 

pesquisa encontrou na maioria das entrevistas a ausência de consultas com profissionais de 

saúde e exames laboratoriais recentes para indicar um tratamento adequado para uma doença 

crônica com alto impacto social como o DM.  

O tempo de diagnóstico e início de tratamento do DM é muito variável. Em 

algumas entrevistas foi possível identificar os anos de diagnóstico da doença e o início efetivo 

do tratamento, que se dava com uma média de dois a quatro anos após o diagnóstico inicial. 

Esta situação muitas das vezes pode representar prejuízos no controle da glicemia e 

complicações da doença instaladas. Neste sentido, campanhas de controle devem ser 

incentivadas como medidas de adesão ao tratamento e melhor controle da doença. Programas 

de prevenção e controle do DM precisam reavaliar sua estrutura de funcionamento para 

garantir o monitoramento adequado desses indivíduos com o objetivo de resultados 

impactantes e resolutivos. Considerando que a população alvo deste estudo representa a força 

produtiva, com efeitos diretos na economia do país, é urgente as mudanças nas políticas 

públicas de saúde. O controle adequado da doença deve ser alcançado a partir de 

transformações culturais, sociais e políticas. A sociedade precisa reconhecer a magnitude da 

doença nos homens e os seus efeitos a partir de parcerias junto aos órgãos de interesse, como 

o Ministério da Saúde, do Trabalho e Emprego e sociedade civil. 

Indivíduos com doença crônica necessitam  avaliar e monitorar diferentes áreas da 

saúde com o objetivo de identificar as dimensões específicas para as suas intervenções. 

Medidas de QVRS são especialmente exigidas a partir da perspectiva da promoção da saúde 

em grupos.  

Quando se trabalha em programas destinados a cuidados de saúde com 

populações específicas, no caso, a saúde do homem, também é necessário considerar as 

significativas desigualdades e condições sociais para os segmentos mais vulneráveis desta 

população. É preciso fornecer subsídios de atendimento de saúde mais dirigidos e que 

realmente atendam as necessidade do seu público-alvo. 

Estudos transversais, como o realizado, impossibilitam a associação causal, pois 

apenas sugerem a inter-relação entre as condições de saúde auto-referidas. A qualidade de 

vida e a situação de saúde dos homens, cuja temporalidade só poderá ser avaliada em outros 
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tipos de estudos, são emergentes e precisa ser considerada. Por esta razão, estudos 

longitudinais devem ser realizados com o objetivo de obter maiores explicações sobre a 

causalidade das relações entre o DM em homens e a qualidade de vida. 
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Apêndice 1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Você foi selecionado e convidado a participar da Pesquisa intitulada: Instrumentos de 

Avaliação e Qualidade de Vida Relacionada à Saúde de Homens que Vivem com Diabetes 

Mellitus Tipo 2. Os responsáveis pelo projeto são: sou eu e o professor Dr. Enéas Rangel 

Teixeira. 

Este estudo tem como objetivos: Avaliar a qualidade de vida dos pacientes masculinos 

diabéticos através de dois questionários; Identificar as principais categorias que interferem na 

qualidade de vida dos pacientes masculinos com diabetes; Relacionar os resultados dos 

questionários com os problemas referentes ao diabetes e a saúde do homem. A previsão de 

duração deste estudo é de 2 anos com término previsto para o ano de 2011. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Será mantido em sigilo e 

apenas os profissionais envolvidos no estudo terão acesso.  

Os resultados encontrados a partir dos dados coletados serão apresentados em 

congressos, seminários, jornadas e publicado em revistas científicas, porém sua identidade 

será mantida em sigilo, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será 

substituído de forma aleatória. 

 Esclareço que poderá em qualquer momento do estudo retirar-se da pesquisa sem 

prejuízo algum. O não preenchimento dos questionários não afetará o seu tratamento no 

ambulatório, então, a sua participação tornar-se-á voluntária. Neste estudo sua colaboração 

consiste no preenchimento dos questionários de perguntas que se relacionam com os objetivos 

da pesquisa. O questionário será guardado por 05 (cinco) anos e incinerado após esse período. 

Em qualquer momento você terá acesso aos membros responsáveis pelo estudo para 

esclarecimento de eventuais dúvidas ou informação adicionais acerca dos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa. Para isso, você ficará com 

uma cópia deste termo que contém os meios para tal.  

O Comitê de Ética em Pesquisa que aprovou o estudo foi o Comitê do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) em 03 de setembro de 2010 (Anexo I), telefone (21) 

2629-9061. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras para participar 

deste estudo. Também não correrá nenhum risco de qualquer natureza. O trabalho contribuirá 

para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão e da assistência de enfermagem e 
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saúde. Desde já agradecemos. Laura da Silva Coimbra de Carvalho. Contato telefônico: (xx) 

xxxx-xxxx; e-mail: xxxx@xxx.com.br        

Declaro que estou ciente do teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo em 

participar do estudo proposto. Li o Termo de Consentimento, entendi, esclareci minhas 

dúvidas e recebi uma cópia do TCLE. 

 

Niterói, ___de___________________ de 20___. 

 

   _______________________________    ________________________________ 

              Participante da Pesquisa    Pesquisadora responsável 

Laura da Silva Coimbra de Carvalho 
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Apêndice 2 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Data: ___/___/2011 

Início: _____:_____h   Término:_____:____ h 

Nome:_______________________________________________Prontuário:_________ 

Telefone:_______________  Celular:________________ 

Data de Nascimento:___/___/______  Idade: _____ anos. 

Anos de diabetes:_______________________ HGT: ____ mg/dl Hb A1c :_____ 

Observações:_______________________________________________________________________ 

Valores de Glicemia: 1. ___mg/dl (em ___/___/____) 2. ___mg/dl (em ___/___/____)  

                 3. ___mg/dl (em ___/___/____) 

Controle Glicêmico (Tratamento) 

Antidiabéticos:    1. Metiformina(  )  2. Glibenclamida(  )  

          3. Insulina NPH(  )___________4. Insulina Regular (  ) ____________ 

Exercícios Físicos: 1. Sim (  ) 0. Não (  ) 

Dieta:  1. Sim (  ) 0. Não (  ) 

Co-morbidades: 

1. HAS(  )  2. IAM prévio (  ) 3. IRC (  )       4. Retinopatia (  )  

5. Nefropatia (  ) 6. Neuropatia periférica (  )       7. Pé diabético (  ) 

Escolaridade: 

1. Fundamental incompleto (   ) 2. Fundamental completo (   ) 

      3.    Ensino médio incompleto (   ) 4. Ensino médio completo (   ) 

      5.    Ensino Superior incompleto (   ) 6. Ensino Superior Completo (  ) 

Anos de estudo:_______________________________________________________________ 

Observações:_________________________________________________________________ 

Profissão:____________________________________________________________________ 

Observações:_________________________________________________________________ 

Remuneração ou ganho financeiro mensal: R$_________ (       salários-mínimo) 

Estado Civil:   

1. Casado e/ou União estável (    ) 2. Solteiro (    )    3. Viúvo (   )      4. Divorciado (    ) 

Tempo de relação estável com parceira fixa:_______________________________________  

Quanto à atividade sexual: 1. Satisfatória: (   ) 0. Não satisfatória: (   ) 

Observações:_______________________________________________________________________  

O que é Qualidade de Vida? 

__________________________________________________________________________________ 
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Apêndices 3 Solicitação à FMS-Niterói/DESUM para a realização da Coleta de Dados 
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Apêndice 3.1 Autorização assinada pelo Chefe de Departamento/DESUM 

 

 

 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DO MESTRADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

 

 

http://www.uff.br/
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Apêndice 4 Memorando para o setor de informática para o levantamento de pacientes 

na Unidade A, com visto de recebido. 
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Apêndice 5 Gráfico Distribuição por profissões 

 

Gráfico 3 Distribuição por Profissão 

 

 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

 

Apêndice 6 Gráfico Distribuição por Estado Civil 
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Apêndice 7 Tabela  Aspectos da Saúde por Grupos de Anos de Estudo 

 Grupos de Anos de Estudo 

Total 

 
Até 8 anos 

9 até 11 

anos 
12 anos ou mais 

     
Tempo de Relação com a Parceira 

(anos) 
20 23 17 20 

     
Metiformina 75% 70% 71% 71,6% 

Glibenclamida 55% 45% 32% 41,9% 

Insulina NPH 45% 40% 47% 44,6% 

Insulina Regular 25% 30% 24% 25,7% 

Exercício Físico 30% 20% 33% 28,8% 

Dieta 35% 50% 62% 51,4% 

Hipertensão Arterial Sistêmica 80% 80% 76% 78,4% 

Dislipidemia 47% 60% 30% 43,1% 

Acidente Vascular Cerebral 10% 10% 6% 8,1% 

Infarto Agudo do Miorcárdio 20% 20% 3% 12,2% 

Insuficiência Renal Crônica 5% 10% 6% 6,8% 

Retinopatia 10% 25% 21% 18,9% 

Nefropatia 10% 20% 18% 16,2% 

Neuropatia Periférica 85% 65% 59% 67,6% 

Amputação 0% 5% 6% 4,1% 

Atividade Sexual 50% 50% 53% 51,4% 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 
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Apêndice 8 Tabela  Aspectos da Saúde por Estado Civil 

  Estado Civil 
Total 

  
Casado ou União 

Estável 
Solteiro Viúvo* Divorciado 

  
    

  

Metiformina 67% 90% x 83% 71,6% 

Glibenclamida 42% 30% 
x 

67% 41,9% 

Insulina NPH 44% 50% 
x 

50% 44,6% 

Insulina Regular 26% 20% 
x 

33% 25,7% 

Exercício Físico 30% 20% 
x 

33% 28,8% 

Dieta 53% 40% 
x 

50% 51,4% 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 
77% 80% 

x 
100% 78,4% 

Dislipidemia 48% 20% 
x 

40% 43,1% 

Acidente Vascular 

Cerebral 
11% 0% 

x 
0% 8,1% 

Infarto Agudo do 

Miocárdio 
16% 0% 

x 
0% 12,2% 

Insuficiência Renal 

Crônica 
9% 0% 

x 
0% 6,8% 

Retinopatia 19% 30% 
x 

0% 18,9% 

Nefropatia 16% 20% 
x 

17% 16,2% 

Neuropatia Periférica 72% 50% 
x 

67% 67,6% 

Amputação 5% 0% 
x 

0% 4,1% 

Atividade Sexual 
46% 70% 

x 
67% 51,4% 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

Notas: * A amostra não é significativa 

Sinais convencionais utilizados: 

x Dado omitido a fim de evitar individualização das informações 
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Apêndice 9 Tabela Coeficiente de Correlação de Spearman entre as variáveis explicativas - 

Parte 1 

    
Idade 

(anos) 

Anos de 

Estudo 

Rendimento 

de Todas as 

Fontes (R$) 

Duração da 

Doença 

(anos) 

Tempo de Relação 

com a Parceira 

(anos) 

Idade (anos) Correlation Coefficient 1.000 -,335** .139 ,271** ,451** 

Sig. (2-tailed) . .000 .092 .001 .000 

Anos de Estudo Correlation Coefficient -,335** 1.000 .085 -.124 -,209* 

Sig. (2-tailed) .000 . .307 .133 .011 

Rendimento de Todas as 

Fontes (R$) 
Correlation Coefficient .139 .085 1.000 .040 ,247** 

Sig. (2-tailed) .092 .307 . .628 .002 

Duração da Doença 

(anos) 
Correlation Coefficient ,271** -.124 .040 1.000 .139 

Sig. (2-tailed) .001 .133 .628 . .091 

Tempo de Relação com a 

Parceira (anos) 
Correlation Coefficient ,451** -,209* ,247** .139 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .011 .002 .091 . 

Metiformina Correlation Coefficient -.101 -.007 -,241** -,368** -.092 

Sig. (2-tailed) .221 .930 .003 .000 .264 

Glibenclamida Correlation Coefficient ,195* -,212** -.040 -.038 -.033 

Sig. (2-tailed) .018 .010 .631 .648 .692 

Insulina NPH Correlation Coefficient .053 .036 .015 ,389** .098 

Sig. (2-tailed) .523 .662 .854 .000 .237 

Insulina Regular Correlation Coefficient .042 -.020 .057 ,347** ,176* 

Sig. (2-tailed) .611 .807 .495 .000 .032 

Exercício Físico Correlation Coefficient -.009 .055 ,171* -.077 .088 

Sig. (2-tailed) .911 .511 .039 .356 .291 

Dieta Correlation Coefficient .001 ,246** .111 -.048 .126 

Sig. (2-tailed) .994 .003 .179 .566 .127 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 
Correlation Coefficient .135 -.033 .048 ,213** .043 

Sig. (2-tailed) .102 .694 .565 .009 .602 

Dislipidemia Correlation Coefficient ,167* -,174* -.101 .039 ,292** 

Sig. (2-tailed) .045 .037 .230 .647 .000 

Acidente Vascular 

Cerebral 
Correlation Coefficient .040 -.035 -,232** .013 ,291** 

Sig. (2-tailed) .634 .675 .005 .878 .000 

Infarto Agudo do 

Miorcárdio 
Correlation Coefficient ,211* -,213** .048 .157 .133 

Sig. (2-tailed) .010 .009 .559 .057 .107 

Insuficiência Renal 

Crônica 
Correlation Coefficient .001 .001 .095 ,355** ,175* 

Sig. (2-tailed) .988 .987 .252 .000 .034 

Retinopatia Correlation Coefficient .010 .062 .012 .077 .008 

Sig. (2-tailed) .907 .455 .884 .353 .922 

Nefropatia Correlation Coefficient .038 .047 -.010 ,240** .022 

Sig. (2-tailed) .648 .570 .901 .003 .787 

Neuropatia Periférica Correlation Coefficient ,201* -,224** -.091 .106 ,214** 

Sig. (2-tailed) .015 .006 .273 .199 .009 

Amputação Correlation Coefficient .158 .095 ,178* ,252** ,166* 

Sig. (2-tailed) .056 .253 .030 .002 .044 

Atividade Sexual Correlation Coefficient -,373** .105 -.067 -.032 -,259** 

Sig. (2-tailed) .000 .202 .417 .697 .001 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

Notas: (**)  A correlação é significante ao nível de 0.01 

(*)  A correlação é significante ao nível de 0.05 
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Apêndice 10 Tabela Coeficiente de Correlação de Spearman entre as variáveis explicativas - 

Parte 2 (continua) 

 
  Metiformina Glibenclamida 

Insulina 

NPH 

Insulina 

Regular 

Exercício 

Físico 
Dieta 

 

Idade (anos) 

Correlation 

Coefficient 
-.101 ,195* .053 .042 -.009 .001 

Sig. (2-tailed) .221 .018 .523 .611 .911 .994 

 

Anos de Estudo 

Correlation 

Coefficient 
-.007 -,212** .036 -.020 .055 ,246** 

Sig. (2-tailed) .930 .010 .662 .807 .511 .003 

Rendimento de Todas 

as Fontes (R$) 

Correlation 

Coefficient 
-,241** -.040 .015 .057 ,171* .111 

Sig. (2-tailed) .003 .631 .854 .495 .039 .179 

Duração da Doença 

(anos) 

Correlation 

Coefficient 
-,368** -.038 ,389** ,347** -.077 -.048 

Sig. (2-tailed) .000 .648 .000 .000 .356 .566 

Tempo de Relação com 

a Parceira (anos) 

Correlation 

Coefficient 
-.092 -.033 .098 ,176* .088 .126 

Sig. (2-tailed) .264 .692 .237 .032 .291 .127 

 

Metiformina 

Correlation 

Coefficient 
1.000 ,291** -,460** -,248** .051 -.013 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .002 .540 .876 

 

Glibenclamida 

Correlation 

Coefficient 
,291** 1.000 -,541** -,436** ,189* -.105 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .023 .203 

 

Insulina NPH 

Correlation 

Coefficient 
-,460** -,541** 1.000 ,655** -.030 .057 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .719 .489 

 

Insulina Regular 

Correlation 

Coefficient 
-,248** -,436** ,655** 1.000 -.032 -.047 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 . .700 .572 

 

Exercício Físico 

Correlation 

Coefficient 
.051 ,189* -.030 -.032 1.000 ,368** 

Sig. (2-tailed) .540 .023 .719 .700 . .000 

 

Dieta 

Correlation 

Coefficient 
-.013 -.105 .057 -.047 ,368** 1.000 

Sig. (2-tailed) .876 .203 .489 .572 .000 . 
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Apêndice 11 Tabela Coeficiente de Correlação de Spearman entre as variáveis explicativas - 

Parte 2 (conclusão) 

  
Metiformina Glibenclamida 

Insulina 

NPH 

Insulina 

Regular 

Exercício 

Físico 
Dieta 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

Correlation 

Coefficient 
-.039 -.153 .141 .083 .044 -.051 

Sig. (2-tailed) .635 .064 .087 .314 .597 .534 

 

Dislipidemia 

Correlation 

Coefficient 
.003 -.085 .101 .116 -.019 .028 

Sig. (2-tailed) .976 .311 .229 .167 .823 .739 

Acidente Vascular 

Cerebral 

Correlation 

Coefficient 
-.142 -.052 .132 -.061 -.053 .091 

Sig. (2-tailed) .084 .534 .110 .460 .529 .271 

Infarto Agudo do 

Miorcárdio 

Correlation 

Coefficient 
-.041 -.065 ,165* ,255** .038 .114 

Sig. (2-tailed) .622 .436 .045 .002 .650 .168 

Insuficiência Renal 

Crônica 

Correlation 

Coefficient 
-,308** -,229** ,300** ,212** -.053 .154 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 .010 .529 .061 

 

Retinopatia 

Correlation 

Coefficient 
-.002 -,200* ,191* ,190* -.079 -.013 

Sig. (2-tailed) .980 .015 .020 .021 .343 .875 

 

Nefropatia 

Correlation 

Coefficient 
-.130 -.151 ,343** .161 .045 .135 

Sig. (2-tailed) .116 .068 .000 .051 .592 .102 

 

Neuropatia Periférica 

Correlation 

Coefficient 
.140 .120 .099 .077 -.155 -.097 

Sig. (2-tailed) .089 .146 .232 .354 .061 .242 

 

Amputação 

Correlation 

Coefficient 
-,327** -,175* ,229** ,193* .021 .063 

Sig. (2-tailed) .000 .034 .005 .019 .802 .447 

 

Atividade Sexual 

Correlation 

Coefficient 
.107 -,215** .003 .139 .125 -.028 

Sig. (2-tailed) .196 .009 .972 .092 .132 .738 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

Notas: (**)  A correlação é significante ao nível de 0.01 

(*)  A correlação é significante ao nível de 0.05 
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Apêndice 12 Tabela Coeficiente de Correlação de Spearman entre as variáveis explicativas - 

Parte 3 (Continua)  

    

Hipertensão 

Arterial 

Sistêmica 

Dislipidemia 

Acidente 

Vascular 

Cerebral 

Infarto 

Agudo do 

Miorcárdio 

Insuficiência 

Renal Crônica 

Idade (anos) 

Correlation 

Coefficient 
.135 ,167

*
 .040 ,211

*
 .001 

Sig. (2-tailed) .102 .045 .634 .010 .988 

Anos de Estudo 

Correlation 

Coefficient 
-.033 -,174

*
 -.035 -,213

**
 .001 

Sig. (2-tailed) .694 .037 .675 .009 .987 

Rendimento de 

Todas as Fontes 

(R$) 

Correlation 

Coefficient 
.048 -.101 -,232

**
 .048 .095 

Sig. (2-tailed) .565 .230 .005 .559 .252 

Duração da 

Doença (anos) 

Correlation 

Coefficient 
,213

**
 .039 .013 .157 ,355

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .647 .878 .057 .000 

Tempo de 

Relação com a 

Parceira (anos) 

Correlation 

Coefficient 
.043 ,292

**
 ,291

**
 .133 ,175

*
 

Sig. (2-tailed) .602 .000 .000 .107 .034 

Metiformina 

Correlation 

Coefficient 
-.039 .003 -.142 -.041 -,308

**
 

Sig. (2-tailed) .635 .976 .084 .622 .000 

Glibenclamida 

Correlation 

Coefficient 
-.153 -.085 -.052 -.065 -,229

**
 

Sig. (2-tailed) .064 .311 .534 .436 .005 

Insulina NPH 

Correlation 

Coefficient 
.141 .101 .132 ,165

*
 ,300

**
 

Sig. (2-tailed) .087 .229 .110 .045 .000 

Insulina 

Regular 

Correlation 

Coefficient 
.083 .116 -.061 ,255

**
 ,212

**
 

Sig. (2-tailed) .314 .167 .460 .002 .010 

Exercício 

Físico 

Correlation 

Coefficient 
.044 -.019 -.053 .038 -.053 

Sig. (2-tailed) .597 .823 .529 .650 .529 

Dieta 

Correlation 

Coefficient 
-.051 .028 .091 .114 .154 

Sig. (2-tailed) .534 .739 .271 .168 .061 
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Apêndice 13 Tabela Coeficiente de Correlação de Spearman entre as variáveis explicativas - 

Parte 3 (Conclusão)  

  

Hipertensão 

Arterial 

Sistêmica 

Dislipidemia 

Acidente 

Vascular 

Cerebral 

Infarto 

Agudo do 

Miocárdio 

Insuficiência 

Renal Crônica 

Hipertensão 

Arterial 

Sistêmica 

Correlation 

Coefficient 
1.000 ,170

*
 .156 ,195

*
 .141 

Sig. (2-tailed) . .042 .058 .017 .087 

Dislipidemia 

Correlation 

Coefficient 
,170

*
 1.000 .042 ,265

**
 -.017 

Sig. (2-tailed) .042 . .615 .001 .841 

Acidente 

Vascular 

Cerebral 

Correlation 

Coefficient 
.156 .042 1.000 -.111 .117 

Sig. (2-tailed) .058 .615 . .181 .156 

Infarto Agudo 

do Miorcárdio 

Correlation 

Coefficient 
,195

*
 ,265

**
 -.111 1.000 .065 

Sig. (2-tailed) .017 .001 .181 . .436 

Insuficiência 

Renal Crônica 

Correlation 

Coefficient 
.141 -.017 .117 .065 1.000 

Sig. (2-tailed) .087 .841 .156 .436 . 

Retinopatia 

Correlation 

Coefficient 
,170

*
 .069 -.017 .031 .007 

Sig. (2-tailed) .039 .412 .837 .705 .929 

Nefropatia 

Correlation 

Coefficient 
.142 -.013 .138 -.052 ,612

**
 

Sig. (2-tailed) .085 .881 .095 .534 .000 

Neuropatia 

Periférica 

Correlation 

Coefficient 
.057 .079 .100 .081 .071 

Sig. (2-tailed) .492 .345 .226 .327 .388 

Amputação 

Correlation 

Coefficient 
-.058 -,181

*
 -.061 -.076 ,218

**
 

Sig. (2-tailed) .480 .030 .461 .355 .008 

Atividade 

Sexual 

Correlation 

Coefficient 
-.051 -.084 -,206

*
 -.051 -.061 

Sig. (2-tailed) .534 .316 .012 .535 .460 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

Notas: (**)  A correlação é significante ao nível de 0.01 

(*)  A correlação é significante ao nível de 0.05 
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Apêndice 14 Tabela Coeficiente de Correlação de Spearman entre as variáveis explicativas - 

Parte 4 

    Retinopatia Nefropatia 
Neuropatia 

Periférica 
Amputação 

Atividade 

Sexual 

Idade (anos) 
Correlation Coefficient .010 .038 ,201* .158 -,373** 

Sig. (2-tailed) .907 .648 .015 .056 .000 

Anos de Estudo 
Correlation Coefficient .062 .047 -,224** .095 .105 

Sig. (2-tailed) .455 .570 .006 .253 .202 

Rendimento de Todas as 

Fontes (R$) 

Correlation Coefficient .012 -.010 -.091 ,178* -.067 

Sig. (2-tailed) .884 .901 .273 .030 .417 

Duração da Doença 

(anos) 

Correlation Coefficient .077 ,240** .106 ,252** -.032 

Sig. (2-tailed) .353 .003 .199 .002 .697 

Tempo de Relação com a 

Parceira (anos) 

Correlation Coefficient .008 .022 ,214** ,166* -,259** 

Sig. (2-tailed) .922 .787 .009 .044 .001 

Metiformina 
Correlation Coefficient -.002 -.130 .140 -,327** .107 

Sig. (2-tailed) .980 .116 .089 .000 .196 

Glibenclamida 
Correlation Coefficient -,200* -.151 .120 -,175* -,215** 

Sig. (2-tailed) .015 .068 .146 .034 .009 

Insulina NPH 
Correlation Coefficient ,191* ,343** .099 ,229** .003 

Sig. (2-tailed) .020 .000 .232 .005 .972 

Insulina Regular 
Correlation Coefficient ,190* .161 .077 ,193* .139 

Sig. (2-tailed) .021 .051 .354 .019 .092 

Exercício Físico 
Correlation Coefficient -.079 .045 -.155 .021 .125 

Sig. (2-tailed) .343 .592 .061 .802 .132 

Dieta 
Correlation Coefficient -.013 .135 -.097 .063 -.028 

Sig. (2-tailed) .875 .102 .242 .447 .738 

Hipertensão Arterial 

Sistêmica 

Correlation Coefficient ,170* .142 .057 -.058 -.051 

Sig. (2-tailed) .039 .085 .492 .480 .534 

Dislipidemia 
Correlation Coefficient .069 -.013 .079 -,181* -.084 

Sig. (2-tailed) .412 .881 .345 .030 .316 

Acidente Vascular 

Cerebral 

Correlation Coefficient -.017 .138 .100 -.061 -,206* 

Sig. (2-tailed) .837 .095 .226 .461 .012 

Infarto Agudo do 

Miorcárdio 

Correlation Coefficient .031 -.052 .081 -.076 -.051 

Sig. (2-tailed) .705 .534 .327 .355 .535 

Insuficiência Renal 

Crônica 

Correlation Coefficient .007 ,612** .071 ,218** -.061 

Sig. (2-tailed) .929 .000 .388 .008 .460 

Retinopatia 
Correlation Coefficient 1.000 ,256** .114 ,251** -.082 

Sig. (2-tailed) . .002 .169 .002 .321 

Nefropatia 
Correlation Coefficient ,256** 1.000 .148 .095 -.085 

Sig. (2-tailed) .002 . .072 .248 .303 

Neuropatia Periférica 
Correlation Coefficient .114 .148 1.000 -.004 -.155 

Sig. (2-tailed) .169 .072 . .962 .061 

Amputação 
Correlation Coefficient ,251** .095 -.004 1.000 -.074 

Sig. (2-tailed) .002 .248 .962 . .371 

Atividade Sexual 
Correlation Coefficient -.082 -.085 -.155 -.074 1.000 

Sig. (2-tailed) .321 .303 .061 .371 . 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

Notas: (**)  A correlação é significante ao nível de 0.01 

(*)  A correlação é significante ao nível de 0.05 
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Apêndice 15 Tabela Correlação Pearson entre SF-36 e B-PAID 

 

  
CF LF Dor EG VT AS AE SM PAID_menos_1 

CF 

Pearson 

Correlation 
1 ,714

**
 

,505
*

*
 

,366
**

 -,150 ,522
**

 ,505
**

 -,345
**

 ,172 

Sig. (2-

tailed)  
,000 ,000 ,001 ,203 ,000 ,000 ,003 ,143 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

LF 

Pearson 

Correlation 

,714
*

*
 

1 
,524

*

*
 

,296
*
 -,107 ,445

**
 ,734

**
 -,296

*
 ,297

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 

 
,000 ,010 ,366 ,000 ,000 ,010 ,010 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Dor 

Pearson 

Correlation 

,505
*

*
 

,524
**

 1 ,580
**

 -,192 ,443
**

 ,445
**

 -,227 ,271
*
 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 

 
,000 ,101 ,000 ,000 ,052 ,019 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

EG 

Pearson 

Correlation 

,366
*

*
 

,296
*
 

,580
*

*
 

1 

-

,319
*

*
 

,463
**

 ,205 -,211 ,235
*
 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,010 ,000 

 
,006 ,000 ,079 ,071 ,044 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

VT 

Pearson 

Correlation 
-,150 -,107 -,192 -,319

**
 1 -,128 -,034 ,378

**
 -,104 

Sig. (2-

tailed) 
,203 ,366 ,101 ,006 

 
,279 ,773 ,001 ,377 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

AS 

Pearson 

Correlation 

,522
*

*
 

,445
**

 
,443

*

*
 

,463
**

 -,128 1 ,382
**

 -,376
**

 ,337
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,279 

 
,001 ,001 ,003 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

AE 

Pearson 

Correlation 

,505
*

*
 

,734
**

 
,445

*

*
 

,205 -,034 ,382
**

 1 -,202 ,311
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,079 ,773 ,001 

 
,084 ,007 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

SM 

Pearson 

Correlation 

-

,345
*

*
 

-,296
*
 -,227 -,211 

,378
*

*
 

-,376
**

 -,202 1 -,219 

Sig. (2-

tailed) 
,003 ,010 ,052 ,071 ,001 ,001 ,084 

 
,061 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

PAID_

menos

_1 

Pearson 

Correlation 
,172 ,297

*
 ,271

*
 ,235

*
 -,104 ,337

**
 ,311

**
 -,219 1 

Sig. (2-

tailed) 
,143 ,010 ,019 ,044 ,377 ,003 ,007 ,061 

 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

Legenda:CF: Capacidade Funcional; LF: Limitação por Aspectos Físicos; DOR: Dor; EG: Estado Geral da 

Saúde; Vital: Vitalidade; AS: Aspecto Social; AE: Aspecto Emocional; SM: Saúde Mental. 



116 

 

Apêndice 16 Tabela Correlação Spearman entre SF-36 e B-PAID 

 

   
CF LF Dor EG VT AS AE SM 

PAID_

menos_

1 

Spearman's 

rho 

CF 

Correlation 

Coefficient 

1,00

0 

,693
*

*
 

,501
**

 
,337

*

*
 

-,087 
,494

*

*
 

,494
*

*
 

-

,232
*
 

,111 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,003 ,461 ,000 ,000 ,046 ,345 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

LF 

Correlation 

Coefficient 

,693
*

*
 

1,00

0 
,502

**
 ,284

*
 -,090 

,449
*

*
 

,702
*

*
 

-

,304
*

*
 

,285
*
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,014 ,444 ,000 ,000 ,009 ,014 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Dor 

Correlation 

Coefficient 

,501
*

*
 

,502
*

*
 

1,000 
,556

*

*
 

-,142 
,395

*

*
 

,429
*

*
 

-,158 ,226 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,228 ,000 ,000 ,180 ,053 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

EG 

Correlation 

Coefficient 

,337
*

*
 

,284
*
 ,556

**
 

1,00

0 

-

,301
*

*
 

,467
*

*
 

,202 -,194 ,255
*
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,014 ,000 . ,009 ,000 ,085 ,098 ,028 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

VT 

Correlation 

Coefficient 
-,087 -,090 -,142 

-

,301
*

*
 

1,00

0 
-,068 -,056 ,257

*
 -,036 

Sig. (2-tailed) ,461 ,444 ,228 ,009 . ,565 ,637 ,027 ,761 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

AS 

Correlation 

Coefficient 

,494
*

*
 

,449
*

*
 

,395
**

 
,467

*

*
 

-,068 
1,00

0 

,399
*

*
 

-

,341
*

*
 

,282
*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,565 . ,000 ,003 ,015 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

AE 

Correlation 

Coefficient 

,494
*

*
 

,702
*

*
 

,429
**

 ,202 -,056 
,399

*

*
 

1,00

0 
-,217 ,261

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,085 ,637 ,000 . ,063 ,025 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

SM 

Correlation 

Coefficient 

-

,232
*
 

-

,304
*

*
 

-,158 -,194 ,257
*
 

-

,341
*

*
 

-,217 
1,00

0 
-,214 

Sig. (2-tailed) ,046 ,009 ,180 ,098 ,027 ,003 ,063 . ,067 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

PAID_

menos_

1 

Correlation 

Coefficient 
,111 ,285

*
 ,226 ,255

*
 -,036 ,282

*
 ,261

*
 -,214 1,000 

Sig. (2-tailed) ,345 ,014 ,053 ,028 ,761 ,015 ,025 ,067 . 

N 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 

Legenda:CF: Capacidade Funcional; LF: Limitação por Aspectos Físicos; DOR: Dor; EG: Estado Geral da 

Saúde; Vital: Vitalidade; AS: Aspecto Social; AE: Aspecto Emocional; SM: Saúde Mental. 
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Apêndice 17 Tabela Análise Bivariada da distribuição do SF-36 e B-PAID com o Grupo de 

Idade 

  
 

Grupos de Idade 

  
 

Até 44 anos 44 até 50 anos 50 anos ou mais 

  
 

N % N % N % 

Capacidade Funcional 

Baixa 22,2% 21,1% 23,9% 

Média 11,1% 57,9% 43,5% 

Alta 66,7% 21,1% 32,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Limitação por Aspecto 

Físico 

Baixa 22,2% 15,8% 30,4% 

Média 22,2% 42,1% 23,9% 

Alta 55,6% 42,1% 45,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Dor 

Baixa 22,2% 31,6% 30,4% 

Média 55,6% 47,4% 50,0% 

Alta 22,2% 21,1% 19,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Estado Geral da Saúde 

Baixa 33,3% 36,8% 32,6% 

Média 55,6% 57,9% 58,7% 

Alta 11,1% 5,3% 8,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Vitalidade 

Baixa 22,2% 47,4% 54,3% 

Média 77,8% 52,6% 43,5% 

Alta ,0% ,0% 2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Aspectos Sociais 

Baixa 11,1% 31,6% 21,7% 

Média 55,6% 52,6% 43,5% 

Alta 33,3% 15,8% 34,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Aspectos Emocionais 

Baixa 33,3% 26,3% 41,3% 

Média 22,2% 15,8% 15,2% 

Alta 44,4% 57,9% 43,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Saúde Mental 

Baixa 77,8% 73,7% 69,6% 

Média 22,2% 26,3% 28,3% 

Alta ,0% ,0% 2,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

B-PAID 

Baixa 33,3% 47,4% 28,3% 

Média 55,6% 36,8% 52,2% 

Alta 11,1% 15,8% 19,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 
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Apêndice 18 Tabela Análise Bivariada da distribuição do SF-36 e B-PAID com o Grupo de 

Anos de Estudo 

  
 

Grupos de Anos de Estudo 

  
 

Até 8 anos 9 até 11 anos 12 anos ou mais 

  
 

N % N % N % 

 
Baixa 25,0% 30,0% 17,6% 

Capacidade Funcional Média 40,0% 30,0% 52,9% 

  Alta 35,0% 40,0% 29,4% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Baixa 25,0% 25,0% 26,5% 

Limitação por Aspecto Físico Média 15,0% 35,0% 32,4% 

  Alta 60,0% 40,0% 41,2% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Baixa 30,0% 25,0% 32,4% 

Dor Média 35,0% 55,0% 55,9% 

  Alta 35,0% 20,0% 11,8% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Estado Geral da Saúde Baixa 35,0% 35,0% 32,4% 

  Média 55,0% 65,0% 55,9% 

  Alta 10,0% ,0% 11,8% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Baixa 40,0% 60,0% 47,1% 

Vitalidade Média 55,0% 40,0% 52,9% 

  Alta 5,0% ,0% ,0% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Baixa 25,0% 30,0% 17,6% 

Aspectos Sociais Média 50,0% 50,0% 44,1% 

  Alta 25,0% 20,0% 38,2% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Baixa 35,0% 35,0% 38,2% 

 Aspectos Emocionais Média 5,0% 20,0% 20,6% 

  Alta 60,0% 45,0% 41,2% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Baixa 70,0% 70,0% 73,5% 

Saúde Mental  Média 25,0% 30,0% 26,5% 

  Alta 5,0% ,0% ,0% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Baixa 35,0% 50,0% 23,5% 

B-PAID Média 50,0% 40,0% 52,9% 

  Alta 15,0% 10,0% 23,5% 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011. 
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Apêndice 19 Tabela Relação entre os grupos de idade com resultados do SF-36 e do B-PAID 

  Grupos de Idade 

Total 
  

Até 44 anos 

12% 

44 até 50 anos 

26% 

50 anos ou mais 

62% 

Tempo de Relação 

com a Parceira (anos) 
5 18 23 15 

 Média (DP) Média (DP) Média (DP) Média (DP) 

  
    

B-PAID 42,86 (±32,21) 38,58 (±25,56) 40,19 (±28,47) 40,12 (±27,89) 

CF 73,57 (±27,19) 74,7 (±26,10) 66,15 (±30,45) 68,58 (± 29,20) 

LF 60,71 (±45,32) 71,67 (±33,89) 65,87 (±40,23) 66,55 (± 39,09) 

DOR 56,86 (±31,26) 66,60 (±25,26) 56,22 (±29,65) 58,38 (± 28,88) 

EG 52,86 (±26,21) 57,7 (±20,89) 51,19 (±24,75) 52,67 (± 23,97) 

VT 54,23 (±15,39) 45,00 (±12,1) 47,69 (±14,90) 47,77 (± 14,43) 

AS 67,86 (±31,34) 69,17 (±29,45) 66,92 (±32,11) 67,46 (± 31,11) 

AE 57,14 (±37,09) 75,56 (±36,66) 61,28 (±41,6) 63,78 (± 40,21) 

Escolaridade (anos) 11,57 (±2,69) 10,6 (±2,61) 9,31 (±3,33) 44,59 (± 14,34) 

Fonte: Avaliação da qualidade de vida de homens com Diabetes Meliitus, MACCS/EEAAC/UFF, 2011.  

Legenda: SF2: Questão nº 2 SF-36; CF: Capacidade Funcional; LF: Limitação por Aspectos Físicos; DOR: Dor; 

EG: Estado Geral da Saúde; Vital: Vitalidade; AS: Aspecto Social; AE: Aspecto Emocional; SM: Saúde Mental
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1 Autorização do CEP/HUAP 
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2 Versão Brasileira do questionário Short Form General Health Survey (SF-36) 

 

 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos manterão 

informados de como você se sente. Responda cada questão marcando a resposta como 

indicado. Caso você esteja inseguro em como responder, por favor tente responder o melhor 

que puder.  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua saúde em geral, agora? 

Muito melhor 

agora do que a 

um ano atrás 

Um pouco melhor 

agora do que a um 

ano atrás 

Quase a mesma 

de um ano atrás 

Um pouco pior 

agora do que a 

um ano atrás 

Muito pior 

agora do 

que há um 

ano atrás 

1 2 3 4 5 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quanto?  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades vigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, levantar 

objetos pesados, participar em esportes 

árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de pó, 

jogar bola, varrer a casa. 
1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 



123 

 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 

ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu trabalho 

ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como se 

sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com tanto 

cuidado como geralmente faz. 

1 2 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas emocionais 

interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou em grupo? 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal (incluindo 

o trabalho dentro de casa)? 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante 

as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor, dê uma resposta que mais se aproxime de 

maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada pode 

anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com muita 

energia? 

1 2 3 4 5 6 
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f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem 

se sentido cansado?  

1 2 3 4 5 6 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)?  

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 Definitiva

mente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não sei 
Maioria das 

vezes falso 

Definitiva- 

mente falso 

a) Eu costumo adoecer 

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 

 

OBRIGADA POR RESPONDER O QUESTIONÁRIO!!! 
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Anexo 2.1 Cálculo dos escores do SF-36 para o Raw Scale  

Fase 1: Ponderação dos dados 

Questão Pontuação 

01 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5,0 

4,4 

3,4 

2,0 

1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5 

4 

3 

2 

1 

07 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pontuação 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,0 

1,0 

08 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da questão é (5) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da questão é (4) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (3) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da questão é (2) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da questão é (1) 

Se a questão 7 não for respondida, o escorre da questão 8 passa a ser o seguinte: 

Se a resposta for (1), a pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a pontuação será (4,75) 

Se a resposta for (3), a pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a pontuação será (2,25) 

Se a resposta for (5), a pontuação será (1,0) 

09 Nesta questão, a pontuação para os itens a, d, e ,h, deverá seguir a seguinte orientação:  

Se a resposta for 1, o valor será (6) 

Se a resposta for 2, o valor será (5) 

Se a resposta for 3, o valor será (4) 

Se a resposta for 4, o valor será (3) 

Se a resposta for 5, o valor será (2) 

Se a resposta for 6, o valor será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, i), o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados,  

porém os itens b e d deverão seguir a seguinte pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor será (5) 

Se a resposta for 2, o valor será (4) 

Se a resposta for 3, o valor será (3) 

Se a resposta for 4, o valor será (2) 

Se a resposta for 5, o valor será (1) 
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Anexo 2.3 Cálculo dos escores do SF-36 para o Raw Scale (continuação) 

 

Fase 2: Cálculo do Raw Scale 

 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios 

que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É 

chamado de raw scale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida.  

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação (Score Range) 

 

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão 

estipulados no quadro abaixo: 

 

 Domínios 
Pontuação das questões 

correspondidas 

Limite 

inferior 
Variação 

1 Capacidade funcional (CF) 03 10,30 20 

2 Limitação por aspectos físicos (LF) 04 4,8 4 

3 Dor 07 + 08 2,12 10 

4 Estado geral de saúde (ES) 01 + 11 5,25 20 

5 Vitalidade (VT) 
09 

(somente os itens a + e + g + i) 
4,24 20 

6 Aspectos sociais (AS) 06 + 10 2,10 8 

7 Limitação por aspectos emocionais (AE) 05 3,6 3 

8 Saúde mental (SM) 
09 

(somente os itens b + c + d + f + h) 
5,30 25 
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Anexo 3 Versão Brasileira da escala Problems Areas in Diabetes (B-PAID) 

 

 

Instruções: A partir de sua própria perspectiva, em que grau as seguintes questões 

relacionadas ao diabetes são um problema comum para você? Por favor, circule o número que 

indica a melhor resposta para você em cada questão. 

1. A falta de metas claras e concretas no cuidado do seu diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

2. Sentir-se desencorajado com o seu tratamento do diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

3. Sentir medo quando pensa em viver com diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

4. Enfrentar situações sociais desconfortáveis relacionadas aos cuidados com seu diabetes (por 

exemplo, pessoas falando para você o que deve comer) 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

5. Ter sentimentos de privação a respeito da comida e refeições: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

6. Ficar deprimido quando pensa em ter que viver com diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

7. Não saber se seu humor ou sentimentos estão relacionados com o seu diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

8. Sentir que seu diabetes é um peso para você: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

9. Preocupar-se com episódio de glicose baixa: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 
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10. Ficar brabo/irritado quando pensa em viver com diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

11.  Preocupar-se com a comida e o que comer: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

12. Preocupar-se com o futuro e com a possibilidade de sérias complicações: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

13. Sentir-se culpado (a) ou ansioso (a) quando você deixa de cuidar do seu diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

14. Não aceitar diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

15. Sentir-se insatisfeito com o médico que cuida do seu diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

16. Sentir que seu diabetes está tomando muito de sua energia mental e física diariamente: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

17. Sentir-se sozinho com seu diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

18. Sentir que seus amigos e familiares não apóiam seus esforços em lidar com o seu diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

19. Lidar com as complicações do diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

20. Sentir-se esgotado com o esforço constante que é necessário para cuidar do seu diabetes: 

Não é um 

problema 

É um pequeno 

problema 

É um problema 

moderado 

É quase um 

problema sério 

É um problema 

sério 

0 1 2 3 4 

OBRIGADA POR RESPONDER O QUESTIONÁRIO!!! 
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Anexo 4 Fórmula para calcular o coeficiente de correlação de Spearman 

 

Este coeficiente corresponde a uma medida de correlação não-paramétrica. É capaz de  

avaliar uma função monótona arbitrária que pode ser a descrição da relação entre duas variáveis, 

sem fazer nenhumas suposições sobre a distribuição de frequências das variáveis13. 

 Se não houver nenhum posto estabelecido, isto é: 

 

 

o ρ é dado por: 

 

Onde: 

di = a diferença entre cada posto de valor correspondentes de x e y, e 

n = o número dos pares dos valores. 

Para amostras maiores que 20 observações, podemos utilizar a seguinte aproximação para 

a distribuição t de Student 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
13 BUSSAB, W. D. E. O.; MORETTIN, P. A. ESTATISTICA BASICA.   SARAIVA EDITORA. 


