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RESUMO 

 
 
 

QUEIROZ, F.A. Adaptação cultural e validação do instrumento “Diabetes – 39 (D-39)”: 
versão para brasileiros com diabetes mellitus tipo 2 - fase 1. Dissertação (Mestrado) – 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
 Diabetes mellitus é considerado um importante problema de saúde pública, que, pelas 

conseqüências decorrentes de suas complicações e tratamento, poderá afetar a qualidade de 

vida das pessoas acometidas. Os conceitos trazidos pela literatura sobre Qualidade de Vida 

têm enfocado a percepção das pessoas sobre suas experiências e satisfação em relação a 

determinadas áreas que compõem a natureza humana. Nas últimas décadas tem crescido o 

interesse de obter indicadores para avaliar os resultados de intervenções clínicas, de modo a 

garantir maior resolutividade dos problemas de saúde. Neste contexto surgem os estudos de 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde, que se constituem em um modelo multidimensional 

para incluir os vários aspectos da vida humana, no qual a pessoa é fonte primária de 

informação, para expressar as conseqüências da enfermidade e do tratamento, na sua vida 

diária. A literatura traz instrumentos gerais e específicos para avaliar a qualidade de vida em 

relação à saúde. Entendemos que os instrumentos específicos poderão trazer informações 

direcionadas a realidade que se pretende atuar. Entre os instrumentos específicos de qualidade 

de vida das pessoas com diabetes, identificou-se o instrumento D-39 para avaliar a qualidade 

de vida das pessoas com diabetes mellitus. Desta forma, o presente estudo teve como 

objetivos adaptar o D-39 para a língua portuguesa e desenvolver uma primeira fase do 

processo de validação, em um estudo piloto. Trata-se de um estudo transversal, de caráter 

metodológico, com análise psicométrica na simulação do teste de campo para a validade 

(face, constructo) e a confiabilidade da versão adaptada em uma amostra de brasileiros com 

diabetes mellitus tipo 2. Este instrumento é composto por 39 itens divididos em cinco 

domínios (Controle do diabetes, Ansiedade e preocupação, Sobrecarga social, 

Funcionamento sexual e Energia e mobilidade). O presente estudo foi conduzido em Unidade 

Básica de Saúde em uma amostra de conveniência, composta por 52 pessoas com diabetes 

mellitus tipo 2. O processo de adaptação seguiu os seguintes passos metodológicos: tradução 

do D-39 para a língua portuguesa; avaliação por um Comitê de Juízes; “back-translation” da 

versão para o inglês, comparação das duas versões em inglês; análise semântica dos itens; pré-

teste da versão adaptada e aplicação da versão final em português entre os participantes. 

Encontramos predomínio de pessoas do sexo feminino (65,4%), convivendo em companhia 
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conjugal ou com filhos (75%), idade entre 45 e 84 anos, média de 62,8 anos (DP=8,6) e baixa 

escolaridade (71,1%). Em relação à doença, o tempo médio de duração foi de 9,15 anos 

(DP=4,2); 23 participantes não faziam uso de insulina (23/52; 44,2%) e 29 faziam (29/52; 

55,8%). Quanto às comorbidades, identificamos que 84,6% das pessoas apresentavam 

sobrepeso e obesidade; o valor médio da pressão arterial sistólica foi de 136,15 mmHg 

(DP=22) e da diastólica 80,57 mmHg (DP=13,34). Na versão adaptada do instrumento D-39, 

as respostas variaram de 1 a 7; o intervalo possível, para a soma dos 39 itens variou de 49 a 

217, e quanto maior o valor, pior a avaliação da qualidade de vida. Obtivemos uma média 

total do instrumento de 152,5 (DP=38,6). Para a validade de constructo, verificamos a 

convergência e a divergência entre os itens do D-39. O D-39 possibilitou discriminar entre as 

pessoas que faziam e as que não faziam uso de insulina. Houve correlações moderadas entre 

os domínios Controle do diabetes e Ansiedade e Preocupação (0,52), Controle do diabetes e 

Funcionamento Sexual (0,55), Ansiedade e Preocupação e Energia e Mobilidade (0,46), 

Sobrecarga Social e Funcionamento Sexual (0,58), Sobrecarga Social e Energia e 

Mobilidade (0,56), Funcionamento Sexual e Energia e Mobilidade (0,60), e correlação forte 

entre os domínios Controle do diabetes e Energia e Mobilidade (0,64). A consistência interna, 

representada pelo alfa de Cronbach, mostrou resultados significantes para o total do 

instrumento (0,91) e valores variando de 0,58 a 0,85 entre os domínios. Diante dos resultados 

podemos concluir que a versão adaptada para o português do D-39 mostrou atender aos 

critérios de validade e confiabilidade exigidos para um instrumento de avaliação da QVRS, 

mantendo as propriedades da versão original. 

 

 

Palavras-chave: qualidade de vida, diabetes mellitus tipo 2, estudos de validação.  
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ABSTRACT 

 
QUEIROZ, F.A. Cultural adaptation and validation of the instrument  “Diabetes – 39 (D-
39)”: version for brazilian with diabetes mellitus type 2 - step 1. Master’s Thesis – 
University of São Paulo at  Ribeirão Preto College of Nursing, Ribeirão Preto, 2008. 

 
Diabetes mellitus is considered an important public health problem which for the 

decurrent consequences of its complications and treatment, could affect the life quality of the 

attacked people. The concepts carried by the literature about the Life Quality have focused the 

perception of the people about their experiences and satisfaction regarding to certain areas 

which compose the human nature. In the last decades, a major interest concerning to the 

achievement of new indicators for the results of the evaluation of the clinical intervention 

have increased in such way to ensure a major resolutivity of the heath problems. In this 

context appears studies of Health-Related Quality Life related to health which constitute in a 

multidimensional model to include the several human life aspects, in which the person is 

primary source of information to express the disease and treatment consequences in his daily 

life. The literature brings specific instruments to evaluate the health-related quality life. We 

understand that the specific instruments could bring focused informations on the reality which 

is intended to act. Among the specific intruments of quality of the people with diabetes, it was 

identified the instrument D-39 to evaluate the life quality of the people with diabetes mellitus. 

In this way, the aim of this study was to adapt to Portuguese and to develop a prime phase of 

the validation process in a pilot study. It deals with a transversal study with a methodological 

character with psychometric analysis in the simulation of the field test for the validity (face 

and construct) and the reliability of the adapted version in a sample of Brazilians with Type 2 

diabetes mellitus. This instrument is composed of 39 items divided in five domains (Diabetes 

Control, Anxiety and Preoccupation, Social Burden, Sexual Behavior and Energy and 

Mobility). This study was performed in Basic Health Unity in a convenience sample, 

composed by 52 people with Type 2 diabetes mellitus. The adaptation process followed the 

following methodological steps: translation of the D-39 to Portuguese; evaluation by a 

Committee of Judges; “back-translation” of the version to english, comparison of both 

English versions; semantical analysis of the items; pre-test of the adapted version and 

application of the final version in Portuguese among the participants. It was found 

predominance of female people (65,4%), living together partners with conjugal bonds or with 

children (75%), age between 45 and 84 years of age, average = 62,8 anos (DP = 8,6) and low 

scholarity (71,1%). The average time of disease was 9,15 years (DP = 4,2); concerning to the 
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treatment 23 participants did not use insulin (23/52; 44,2%) and 29 participants used insulin 

(29/52; 55,8%).  

Concerning to the comorbities it was identified that 84,6% of the people were overweight and 

obesity; the average valor systolic arterial pressure was 136,15 mmHg (DP=22) and diastolic 

arterial pressure 80,57 mmHg (DP=13,34). In the adapted version of the instrument D-39, the 

answers varied from 1 to 7; the possible interval, for the 39 items varied from 49 to 217, and 

how much the larger value is, the worse the evaluation of the quality life will be. It was 

obtained average total average of the instrument of (152,5 DP = 38,6). For the construct 

validity, it was verified the convergence and the divergency among the items of the D-39. The 

D-39 it made possible to discriminate well among the people who used and those who did not 

use the insulin. 

It had moderate correlations among the domains Diabetes Control and Anxiety and 

Preoccupation (0,52), Diabetes Control and Sexual Behavior (0,55), Anxiety and 

Preoccupation and Energy and Mobility (0,46), Social Burden and Sexual Behavior (0,58), 

Social Burden and Energy and Mobility (0,56), Sexual Behavior and Energy and Mobility 

(0,60) and strong correlation among the domains Diabetes Control and Energy and Mobility 

(0,64). 

The internal consistency, represented by Cronbach's alpha, showed significant results 

for the total of the instrument (0,91) and values varying from 0,58 to 0,85 among the domains. 

According to these results, it was concluded that the adapted version to Portuguese of the D-

39 answer the validity and reliability criterion and required for an evaluation instrument of the 

Health-Related Quality of Life (HRQL), maintaining the properties of the original version. 

 

 Keywords: Quality of Life, Type 2 diabetes mellitus, validation studies. 
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RESUMEN 

 
 

QUEIROZ, F.A. Adaptación cultural y validación del instrumento “Diabetes – 39 (D-
39)”: versión para brasileños con diabetes mellitus tipo 2 - fase 1. Disertación (Maestría) – 
Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

 
 Diabetes mellitus es considerado un importante problema de salud pública que, por las 

consecuencias que decurren de sus complicaciones y tratamiento, podrá afectar la calidad de 

vida de las personas afligidas. Los conceptos traídos por la literatura sobre la Calidad de Vida 

tienen llamado la atención de las personas sobre sus experiencias y satisfacción en relación a 

zonas específicas que componen la naturaleza humana. En las últimas décadas, tiene crecido 

el interés en obtener indicadores para evaluar los resultados de intervenciones clínicas, de 

manera a garantizar más resolutividad de los problemas de salud. En este entorno aparecen los 

estudios sobre la Calidad de Vida Relacionada a la Salud, que constituyen un modelo 

multidimensional para incluir los varios aspectos de la vida humana, en el cual la persona es 

fuente primera de informaciones, para manifestar las consecuencias de la enfermedad y del 

tratamiento en su vida diaria. La literatura trae instrumentos generales y específicos para 

evaluar la calidad de vida relacionada a la salud. Entendemos que los instrumentos específicos 

podrán traer informaciones dirigidas a la realidad en la cual se pretende actuar. Entre los 

instrumentos específicos para evaluar la calidad de vida de las personas con diabetes, fue 

identificado el instrumento D-39, que sirve para evaluar la calidad de vida de las personas que 

tienen diabetes mellitus. Así, la finalidad del presente estudio fue adaptar el D-39 para la 

lengua portuguesa y desarrollar la primera fase del proceso de validación, en un estudio 

piloto. Se trata de un estudio transversal y metodológico, con análisis psicométrico en la 

simulación de la prueba de campo para la validad (cara, constructo) y la confiabilidad de la 

versión adaptada en una muestra de brasileños con diabetes mellitus tipo 2 (DM-2). Este 

instrumento es compuesto por 39 artículos, divididos en cinco dominios (Control de la 

diabetes, Ansiedad y preocupación, Sobrecarga social, Funcionamiento sexual y Energía y 

movilidad). El presente estudio fue llevado a cabo en una Unidad Básica de Salud en una 

muestra de conveniencia, compuesta por 52 personas con diabetes mellitus tipo 2. El proceso 

de adaptación siguió los siguientes pasos metodológicos: traducción del D-39 para la lengua 

portuguesa; evaluación por un Comité de Jueces; “back-translation” de la versión para el 

inglés, comparación de las dos versiones en inglés; análisis semántica de los puntos; pre-test 

de la versión adaptada y aplicación de la versión final en portugués entre los participantes. 

Encontramos predominio de personas del sexo femenino (65,4%), conviviendo con 
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compañero o con hijos (75 %), con edad entre 45 y 84 años (promedio = 62,8; DE = 8,6) y 

baja escolaridad (71,1%). El tiempo promedio de la enfermedad fue de 9,15 años (DE = 4,2); 

23 participantes no usaban insulina (44,2%) y 29 la usaban (55,8%). En relación a las 

comorbilidades, identificamos que el 84,6% de las personas tenía exceso de peso y obesidad; 

el promedio de la presión arterial sistólica  fue 136,15 mmHg (DE = 22) y la diastólica 80,57 

mmHg (DE = 13,34). En la versión adaptada del instrumento D-39, las respuestas variaron de 

1 a 7. El intervalo posible para la suma de los 39 puntos varió de 49 a 217, de manera que, 

cuanto mayor valor, peor la evaluación de la calidad de vida. Obtuvimos promedio total del 

instrumento de 152,5 (DE = 38,6). Para la validad de constructo, verificamos la convergencia 

y la divergencia entre los artículos del D-39. El D-39 posibilitó discriminar bien entre las 

personas que usaban y las que no usaban insulina. Ocurrieron correlaciones moderadas entre 

los dominios Control de la diabetes y Ansiedad y Preocupación (0,52), Control de la diabetes 

y Funcionamiento Sexual (0,55), Ansiedad y Preocupación y Energía y Movilidad (0,46), 

Sobrecarga Social y Funcionamiento Sexual (0,58), Sobrecarga Social y Energía y Movilidad 

(0,56), Funcionamiento Sexual y Energía y Movilidad (0,60), y correlación fuerte entre los 

dominios Control de la diabetes y Energía y Movilidad (0,64). 

La consistencia interna, representada por el alfa de Cronbach, reveló resultados 

significantes para el total del instrumento (0,91) y valores variando de 0,58 a 0,85 entre los 

dominios. Ante los resultados, podemos concluir que la versión adaptada para el portugués 

del D-39 demostró atender a los criterios de validad y confiabilidad exigidos para un 

instrumento de evaluación de la QVRS, manteniendo las propiedades de la versión original. 

 

 

Palabras clave: calidad de vida, diabetes mellitus tipo 2, estudios de validación.   
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1. Introdução 

O Diabetes mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que 

apresentam em comum a hiperglicemia resultante de defeitos na ação e/ou na secreção da 

insulina.  A hiperglicemia crônica do diabetes está associada com danos a longo prazo, 

disfunção e falência de vários órgãos, especialmente os olhos, rins, nervos, coração e vasos 

sangüíneos (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION – ADA, 2008), alterações estas 

responsáveis pelo comprometimento da qualidade de vida das pessoas e familiares e 

limitações/barreiras para o autocuidado. 

A classificação atual do DM é baseada em sua etiologia e inclui quatro classes: DM 

tipo 1, DM tipo 2, outros tipos específicos de DM e DM gestacional. Ainda existem duas 

categorias que são a glicemia de jejum alterada e a tolerância à glicose diminuída, 

consideradas fatores de risco para o desenvolvimento do DM e de doenças cardiovasculares. 

O DM tipo 1 representa 5%-10% dos casos e é o resultado de uma destruição das células beta 

pancreáticas com conseqüente deficiência de insulina, mediada, na maioria das vezes; o DM 

tipo 2corresponde a 90%-95% dos casos e se caracteriza por defeitos na ação e na secreção da 

insulina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES-SBD, 2007). 

Wild et al. (2004) estimaram a prevalência global do diabetes no ano 2000 e projeções 

para 2030, para a idade maior ou igual a 20 anos. Nos países em desenvolvimento, a maioria 

das pessoas com diabetes mellitus (DM) encontra-se na faixa etária entre 45 e 60 anos de 

idade e nos desenvolvidos, na faixa etária acima de 64 anos. Estima-se para o ano de 2030, na 

idade acima de 64 anos, mais de 82 milhões de pessoas com diabetes, nos países em 

desenvolvimento e 48 milhões nos países desenvolvidos e, em particular, o Brasil com 11,3 

milhões, o que o mantém entre os países com o mais alto número estimado de casos em 2000 

e 2030. 
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Nas Américas, o número de pessoas que desenvolveu diabetes no ano de 2000 foi 

estimado em 35 milhões, dos quais 19 milhões (54%) viviam na América Latina e no Caribe. 

Estima-se que em 2025, o número de pessoas com DM, nessas mesmas áreas, seja de 64 

milhões (BARCELÓ; RAJPATHAK, 2001). 

Dados epidemiológicos nacionais estimam que existam no Brasil seis milhões de 

pessoas com DM e a metade delas desconhece o diagnóstico, o que favorece o 

desenvolvimento das complicações agudas e crônicas do DM (MINISTÉRIO DA SAÚDE-

MS, 2006). 

O estudo multicêntrico de prevalência do DM e tolerância alterada à glicose na 

população urbana brasileira, na faixa etária de 30 a 69 anos, realizado no período de 

novembro de 1986 a julho de 1988, encontrou que o DM está presente em 7,6% desta 

população e 7,8% apresentava tolerância alterada à glicose (MALERBI; FRANCO, 1992). 

Aproximadamente nove anos após, outro estudo, realizado na cidade de Ribeirão Preto-SP, 

utilizando métodos semelhantes, no período de setembro de 1996 a novembro de 1997, 

obteve, respectivamente, uma prevalência de 12,1% e 7,7% (TORQUATO et al., 2003). 

Estes estudos mostram que esta doença é considerada uma epidemia mundial, 

atribuindo-se a ela o envelhecimento populacional, a crescente urbanização, hábitos e estilos 

de vida pouco saudáveis, como por exemplo, sedentarismo e obesidade que contribuem para 

com a elevada incidência e prevalência do DM em todo o mundo (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE-MS, 2006). 

Esses dados apontam para um crescimento da carga do diabetes para a saúde pública 

em todo o mundo. Os custos para a pessoa e para o sistema de saúde são enormes. Associado 

ao  aumento  da  prevalência do DM haverá também  aumento  do  número  de  pessoas  com 

complicações   crônicas   do  diabetes  e   mortes    prematuras,   principalmente  por   doenças  
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cardiovasculares (WILD et al., 2004). 

Na análise da relação das principais causas dos anos de vida perdidos por morte 

prematura ou por incapacidade (Disability Ajusted Life Years – DALY) para o Brasil, o DM 

ocupou a nona posição. A carga total da doença estimada, para o Brasil como um todo, foi: 

5,1% para o DM, 5,0% para as doenças isquêmicas do coração, 4,6% para as doenças 

cerebrovasculares (primeiro evento), englobando 14,7% do total do DALY, o que caracteriza 

um padrão epidemiológico de países desenvolvidos. O DALY é um indicador que procura 

medir simultaneamente o impacto da mortalidade e dos problemas de saúde que afetam a 

qualidade de vida das pessoas (SCHRAMM et al., 2004). 

A Qualidade de Vida (QV) tem sido tema de destaque mesmo em fases iniciais do 

desenvolvimento do DM, considerando o estudo de Tapp et al. (2006), o qual associou o 

metabolismo da glicose alterado e a qualidade de vida. Este estudo mostrou uma gradual 

diminuição da qualidade de vida através das categorias de tolerância à glicose, diabetes 

recentemente diagnosticado e previamente conhecido. Os autores mostram que a associação 

entre qualidade de vida e intolerância a glicose é provavelmente bidirecional. Pobre qualidade 

de vida pode aumentar a probabilidade de desenvolver DM2, como também pode estar 

associada às opções de estilo de vida menos saudáveis. Por outro lado, o DM poderá causar 

pobre qualidade de vida devido ao aumento de sintomas da hiperglicemia e outras morbidades  

relacionadas com o diabetes e a obesidade. Na conclusão do estudo, é destacado que o 

diabetes está associado a uma redução da qualidade de vida, com maior evidência em estágio 

precoce da doença, particularmente em relação com a habilidade para desempenhar atividades 

físicas. 

Na medida em que o DM evolui, o comprometimento da QV pode ser atribuído também 

a outros fatores, tais como sintomas e conseqüências das complicações decorrentes da doença  
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na sua forma aguda, como a cetoacidose, comumente resultante de situações de estresse ou 

infecção apresentadas pelo paciente, ou da doença na sua forma crônica, com quadros de 

retinopatia, nefropatia e neuropatia (ADA, 2008). 

Desta forma, as diferentes características clínicas do DM, geram diferentes 

necessidades, pelo complexo tratamento, que envolve mudanças comportamentais na vida 

diária, entre as quais, o auto-monitoramento dos níveis de glicose no sangue, a adesão ao 

tratamento e adaptações ao medicamento, avaliações regulares para detectar problemas com 

os pés, dietas alimentares e atividades físicas, que por sua vez constituem preocupações 

diárias (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, 2003). 

Entende-se com isso que o próprio cuidado exige que o paciente monitore e responda 

ativamente às mudanças das condições ambientais e biológicas pela realização de ajustes 

adaptativos nos diferentes aspectos do tratamento do diabetes em relação à manutenção de um 

adequado controle metabólico e redução da probabilidade de complicações (OMS, 2003). 

Considerando a duração da doença e o seu respectivo tratamento, a OMS (2003) revela que 

quanto maior o tempo que o paciente tem diabetes, menor a adesão ao tratamento, o que 

também colabora para com o comprometimento da qualidade de vida das pessoas com 

diabetes tipo 2, visto que as complicações também se tornam evidentes não somente pela 

duração da doença mas também pelo seu mal controle. 

Na revisão de literatura realizada por Rubin e Peyrot (1999) observou-se que o DM pode 

comprometer a qualidade de vida das pessoas em virtude de suas características sócio-

demográficas, atitudes, apoio social, pelo tipo de doença, duração e tratamento, bem como 

pelas variáveis referentes ao sistema de saúde. 

Ambigüidades e incertezas provocadas pelo DM formam a base para as necessidades das 

pessoas que apresentam essa doença, as quais podem ser de natureza imediata ou de longo  
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prazo (ARMSTRONG, 1987), e que poderão comprometer a qualidade de vida dessas pessoas 

na esfera bio-psico-social. 

 Pessoas com diabetes tipo 2 têm maior risco para desenvolver cardiopatia e doença 

cérebro-vasculares e, normalmente, ocorre associada à hipertensão (KING; AUBERT; 

HERMAN,1998), bem como maior probabilidade de dislipidemia e obesidade  (OMS, 2003; 

ADA, 2008). Segundo Lyra (2006), as pessoas com DM podem ter seus anos de vida 

reduzidos a 15 anos ou mais, sendo que a maioria dos óbitos decorrem das complicações 

cardiovasculares. 

Com o objetivo de analisar a influência do DM sobre a QV das pessoas buscou-se na 

literatura estudos que abordassem esta temática. Observou-se a existência de muitos estudos 

que trabalham com instrumentos específicos, no entanto, não se encontrou um instrumento 

adaptado e validado para a língua portuguesa do Brasil, que atendesse a essa finalidade. 

A importância de se ter na prática um instrumento específico para avaliar a qualidade de 

vida das pessoas com diabetes mellitus reside no fato desse tipo de instrumento dar um 

enfoque direcionado às características mais relevantes da doença ou condição em estudo, bem 

como dos pacientes, considerando que medidas de QV oferecem suporte às estratégias de 

intervenção na busca de minimização do impacto do DM 2. 

A seguir será apresentado o referencial teórico sobre qualidade de vida, com a finalidade 

de subsidiar o desenvolvimento do presente estudo. 
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2. Referencial Teórico 

 

2.1 Qualidade de Vida, Qualidade de Vida Relacionada à Saúde e Estado de Saúde: 

aspectos conceituais e definições 

 

 Os estudos sobre a avaliação da qualidade de vida vêm recebendo atenção especial nos 

últimos anos, especialmente nos casos de pacientes portadores de doenças crônicas, como é o 

caso do DM. Entretanto, o termo Qualidade de Vida (QV), de acordo com Fayers e Machin 

(2000) é considerado como não muito bem definido, pois desde a declaração da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em 1948, de que saúde é “um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não meramente a ausência de doença”, muitas outras definições tanto para a 

“saúde” quanto para QV tem sido elaboradas, na tentativa de ligar esses dois conceitos, 

enfatizando QV em dois campos: a felicidade e a satisfação com a vida. 

O conceito qualidade de vida tem sido empregado em dois contextos diferentes, o 

primeiro é aquele que se vê na linguagem cotidiana, falada por pessoas comuns; nos jornais, 

falados ou escritos; nos planos de governo, nas políticas públicas elaboradas por gestores e, 

por profissionais de diversas áreas; o segundo está relacionado ao contexto da pesquisa 

científica nas diferentes áreas do saber. Os novos paradigmas, que têm influenciado as 

políticas e as práticas do setor saúde nos últimos anos, trazem a necessidade de se estreitar o 

conceito de QV ao campo biomédico, para melhoria de resultados tanto das práticas 

assistenciais quanto das políticas públicas e fazer-se notórias a promoção da saúde, e 

conseqüentemente a prevenção de doenças (SEIDL e ZANNON, 2004). 

A OMS em 1994 definiu qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHOQOL Group, 2000). 
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Com isso, Minayo; Hartz; Buss (2000) relacionam qualidade de vida à satisfação das 

necessidades mais elementares da vida humana, tais como alimentação, direito a água potável, 

habitação, trabalho, saúde e lazer, elementos materiais que se relacionam ao conforto, bem-

estar, e realização individual e coletiva.  

O conceito de QV, utilizado em muitas disciplinas, multidimensional e que 

teoricamente incorpora todos os aspectos da vida, traz consigo uma complicação adicional à 

compreensão de seu significado ao introduzir um novo termo, a “qualidade de vida 

relacionada com a saúde” - QVRS. Como é comentado por O’Connor (1993), grande parte de 

sua estrutura conceitual se derivou para a redefinição de saúde da OMS, deixando de ser 

“ausência de doença” e estar fortemente ligado a um estado positivo de bem-estar, seja físico, 

psíquico ou social; referindo-se ao impacto da saúde na vida do paciente sobre três funções: 

morbidez, atividade física e atividade social, associadas com a doença ou tratamento . 

Os estudos que envolvem a QVRS justificam-se pela crescente necessidade de mais e 

melhores indicadores clínicos a considerar que tais indicadores são passíveis de serem 

mensurados, uma vez que avaliam o nível de saúde e suas conseqüências, em um indivíduo ou 

em uma determinada população (ALLEYNE, 2001). 

Esta necessidade está associada com causas primárias derivadas de problemas ocorridos 

com as pessoas e nos fatores que interferem no processo saúde-doença. Um destes problemas 

está relacionado à transição epidemiológica, que consiste em um modelo explicativo 

relacionado com o aumento da expectativa de vida nos países em desenvolvimento (OMS, 

2003) ou mesmo à ocorrência de mudanças ocorridas no tempo, nos padrões de morte, 

morbidade e invalidez que caracterizam uma população específica e que, em geral, ocorrem 

em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas (SANTOS-

PRECIADO, 2003), caracterizado por um aumento da prevalência de doenças não  
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infecciosas, crônicas, degenerativas ou incapacitantes, em detrimento dos processos 

transmissíveis e infecciosos ou agudos em geral (OMS, 2003). Outra causa das necessidades 

quanto à melhoria dos indicadores clínicos são, por um lado, o aumento dos gastos na saúde 

pública (BARSKY, 1998), e por outro, a necessidade de melhores formas de se tratar uma 

enfermidade prevalente como o DM, que é responsável por elevados índices de morbidade e 

mortalidade (OMS, 2003), e um alto custo econômico relacionado à predominância das 

complicações crônicas do DM (ADA, 2008), ocorridas principalmente nas últimas décadas 

(OMS, 2003). Outro elemento de grande importância é a vontade de um maior conhecimento 

sobre as doenças por parte dos pacientes e a percepção de seus problemas relacionados à 

saúde e a doença.  

Considerando que a QVRS é um conceito que engloba aqueles relacionados 

anteriormente, como saúde e QV, e os colocados a seguir (estado de saúde e estado funcional) 

e que agrupa tanto elementos próprios (físicos e mentais) quanto externos ao indivíduo, que 

interagem com ele podendo modificar seu estado de saúde (PATRICK E ERICKSON, 1988), 

faz-se necessário distinguirmos cada um deles visto que se trata de definições diferentes. 

O estado de saúde, termo derivado diretamente de saúde, foi definido por Marilyn 

Bergner em 1989 segundo cinco dimensões correspondentes a: I) características genéticas e 

hereditárias; II) características bioquímicas, anatômicas e fisiológicas de um indivíduo 

(associadas com a enfermidade, a diminuição e incapacidade); III) estado funcional 

(atividades da vida cotidiana); IV) estado mental (percepção da saúde e do estado de ânimo); 

V) potencial da saúde individual (referente à longevidade e ao prognóstico da enfermidade e 

as suas complicações). Alguns autores definem tal estado de saúde de uma forma mais 

sintética, ou seja, como um componente de saúde da QV (O’CONNOR, 1993).  
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O estado funcional faz referência à avaliação de incapacidades e capacidades, e permite 

estabelecer critérios de inclusão em ensaios clínicos, desta forma seus instrumentos de 

avaliação se caracterizam por sua brevidade e especificidade (para cada enfermidade) e por 

sua subjetividade (realizados por médicos) (WARE, 1984 apud CICONELLI, 1997). 

Para DeBoer (1995) os estudos voltados para a QVRS tendem a fazer uma avaliação dos 

“efeitos que uma enfermidade e seu tratamento ocasionam na vida dos pacientes”. A QVRS 

representa uma intenção em quantificar as conseqüências de uma enfermidade e seus 

tratamentos de acordo com a percepção que os pacientes têm de sua capacidade para terem 

uma vida útil e de desenvolver suas capacidades; sendo assim, sua medição é subjetiva, já que 

muitas das suas dimensões não se podem medir de maneira física direta, e, também, porque 

está relacionada tanto com a visão que o paciente tem do impacto da sua disfunção quanto da 

sua existência (LUGO; GARCIA; GOMEZ, 2002). 

Guyatt et al.(1993) definem QVRS como uma “medida da opinião subjetiva individual 

considerando sua saúde nas dimensões físicas, psicológicas e sociais”. Para melhor 

compreender esse conceito, devem-se considerar inicialmente dois grandes tipos de QVRS: 

geral e específica para uma doença.  

A QVRS geral está relacionada com a avaliação que um indivíduo faz sobre seu próprio 

bem estar geral e saúde, sendo subdividida em dois modos para avaliação: o perfil de saúde e 

medidas de utilidade. O primeiro avalia o estado de saúde medindo todos os aspectos 

importantes da QVRS, podendo ser usado em qualquer tipo de população além de permitir 

uma comparação do impacto relativo de vários programas de atenção à saúde. O segundo é 

derivado das teorias econômicas e de decisões que por sua vez, refletem as preferências dos 

pacientes para o processo e resultado do tratamento, ambos podem não ser responsivos para 

mudanças em relação a uma doença específica (SMITH; AVIS; ASSMANN, 1999).  
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Considera-se, portanto, que a medida específica da QVRS baseia-se na percepção do paciente 

sobre como uma doença compromete seu bem estar e saúde nessas três dimensões citadas. 

O estado de bem-estar está relacionado à percepção geral dos pacientes sobre sua saúde 

ou sobre sua enfermidade, sem fazer distinção dos aspectos que a determina (CONSIGLIO; 

BELLOSO, 2003). 

A Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) foi desenvolvida e usada em 

estudos observacionais para avaliar a qualidade do cuidado, e tem expandido rapidamente nas 

triagens clínicas e tem sido usado no mundo todo para índice de estado de saúde (FAYERS e 

MACHINI, 2000). Esse termo é definido como um componente da QV em geral, uma vez que 

está relacionado às condições de atenção à saúde das pessoas que conseqüentemente emergem 

das experiências subjetivas dos pacientes sobre a sua saúde geral (LUGO; GARCIA; 

GOMEZ, 2002). 

Este conceito tem obtido atenção especial no que diz respeito a dois aspectos. O 

primeiro envolve o campo da ética, já que essa está embutida nas tomadas de decisões dos 

tratamentos médicos, como é o caso dos consentimentos informados nos tratamentos para 

manutenção da vida. O segundo é a quantidade de medidas que avaliam os resultados dos 

tratamentos e/ou os programas para o cuidado em saúde, tendo a possibilidade de aplicá-las a 

um número considerável de pessoas cobrindo diferentes setores da sociedade (LUGO; 

GARCIA; GOMEZ, 2002). 
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2.2 Qualidade de Vida, Qualidade de Vida Relacionada à Saúde e Estado de Saúde: 

instrumentos de avaliação 

 

É comum observar pacientes com estados clínicos semelhantes realizarem avaliações 

completamente diferentes sobre sua qualidade de vida, e isso reforça a importância de se 

determinar a QVRS. Para que se possa medir efetivamente o impacto das intervenções em 

saúde sobre a qualidade de vida (e, mais especificamente, a QVRS); no entanto, são 

necessários instrumentos de mensuração válidos. Entre os recursos mais usados estão os 

questionários aplicados aos pacientes. Estes têm por finalidade transformar medidas 

subjetivas em dados objetivos que possam ser quantificados e analisados de forma global ou 

específica (FAYERS e MACHINI, 2000). 

Com relação à questão dos instrumentos para medir a qualidade de vida, alguns podem 

ser englobados em um só conceito como, por exemplo, o funcionamento emocional, e outros 

englobam mais de uma dimensão e, portanto, incluem termos relacionados a vários conceitos 

(FAYERS e MACHINI, 2000). Chwalow (1995) considera óbvia a inclusão de três dimensões 

no desenvolvimento de escalas específicas para QV:   psicológica,  social  e  estado funcional.  

O Instituto de Pesquisa Mapi (The Mapi Linguistic Validation Process) da França 

enumera as seguintes finalidades das escalas de QV:  

a) Usadas para monitorar os resultados do cuidado em combinação com medidas 

clínicas; 

b) Quantificar as mudanças no estado de saúde ao longo do tempo; 

c) Contribuir para uma melhor compreensão do ponto de vista do paciente; 

d) Predizer resultados futuros; 

e) Facilitar a comunicação entre os responsáveis pelas decisões políticas; 

f) Avaliar o desenvolvimento das intervenções de saúde (MAPI, 2006). 
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Quando se trata de QVRS os instrumentos tendem a manter um caráter 

multidimensional e avaliam a percepção geral da vida, dando ênfase aos sintomas, 

incapacidades ou limitações ocasionados por enfermidades (SEIDL e ZANNON, 2004); 

incluindo então, itens que enfocam funcionamento físico, emocional e social que são 

avaliados subjetivamente, através de perguntas feitas diretamente ao paciente, ou a um 

acompanhante ou outro observador próximo quando o paciente não é capaz de emitir 

respostas coerentes (FAYERS e MACHINI, 2000). 

Os instrumentos são classificados como genéricos ou gerais e específicos. Os 

instrumentos genéricos tendem a cobrir uma ampla área de condições, são desenvolvidos para 

medir aspectos de saúde que têm importância universal e, por essa razão, são adequados para 

comparar diferentes grupos de pacientes ou populações (GARRAT; SCHIMIDT; 

FITZPATRICK, 2002). Muitos deles medem o prejuízo físico, incapacidade ou dificuldades 

e, embora denominados como escalas de QV ou QVRS, tais instrumentos são melhores 

denominados como “medidas de estado de saúde”, pois eles focam os sintomas físicos, 

enfatizando a medida da saúde geral. Além disso, dão uma implícita noção de que, quanto 

pior a saúde, pior a QV ou QVRS. Dentre os vários instrumentos genéricos existentes, 

podemos citar os de Avaliação de Qualidade de Vida propostos pelo Grupo de Qualidade de 

Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL Group): o WHOQOL-100 e o 

WHOQOL-Bref, elaborados a partir de 1995.  

O primeiro instrumento é composto de cem perguntas referentes a seis domínios: físico, 

psicológico, nível de dependência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais, os quais estão divididos em 24 facetas, 

compostas de quatro perguntas cada uma delas; além das facetas específicas, o instrumento 

tem a 25ª composta de perguntas gerais sobra a QV. O segundo instrumento consta de 26  
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questões, sendo duas sobre a QV geral e as demais 24 representantes cada uma das 24 facetas 

que compõe o instrumento original, WHOQOL - 100, divididas em quatro domínios: físico, 

psicológico, relações social e meio ambiente (WHOQOL Group, 1998). 

Entretanto, os mais novos instrumentos classificados como gerais têm enfatizado 

aspectos subjetivos tais como: emocional, social e existencial, incluindo também uma ou mais 

questões sobre a QV geral, como exemplo pode-se citar o Medical Outcomes Study 36-Item 

Short Form (SF-36) (FAYERS e MACHINI, 2000), instrumento este formado por 36 itens, 

englobados em oito componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor estado geral de 

saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental (WARE; 

SHERBOURNE, 1992). Esse instrumento foi validado no Brasil por Ciconelli (1997). 

As 36 questões do SF-36 abrangem estado de saúde funcional e saúde geral, atualmente 

e nas quatro semanas pregressas. Validado na população geral da Inglaterra, ele discrimina 

entre percepções das pessoas com e sem uma ou mais doenças crônicas, entre pessoas idosas e 

mais jovens e entre pessoas com e sem diabetes (tipo não especificado) (WOODCOCK, 

2001). 

Os instrumentos específicos podem incluir aspectos de saúde considerados como sendo 

de maior importância para pacientes ou clínicos. O objetivo destes instrumentos é de permitir 

maior responsividade às mudanças na saúde juntamente com uma avaliação mais detalhada e 

acurada dos pacientes afetados, o que os tornam pontos chaves primariamente importantes nas 

triagens clínicas realizadas para medir mudanças na QVRS (GARRAT; SCHIMIDT; 

FITZPATRICK, 2002). 

Como exemplo de instrumentos específicos para a avaliação da QVRS tem-se o 

Diabetes-39 (D-39) que avalia a qualidade de vida das pessoas com diabetes mellitus 

(BOYER; EARP, 1997); o Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) que avalia a  
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qualidade de vida das pessoas com doença inflamatória intestinal e que foi adaptado para a 

língua portuguesa do Brasil por Pontes et al (2004); a “Burn Specific Health Scale Revised” 

(BSHS-R) utilizada por muitos pesquisadores para avaliar a QVRS das pessoas que sofreram 

queimaduras (BLADES, 1979 apud FERREIRA 2006), entre muitos outros, que também 

avaliam a QV, QVRS ou estado de saúde de pessoas com doenças crônicas ou agravos ou 

condições específicas de saúde. 

Atualmente têm-se desenvolvido muitos instrumentos para avaliar a QVRS baseados 

em diferentes definições do conceito. Em relação a isso, a proliferação de instrumentos da 

medida reflete, em menor parte, uma crescente pressão em demonstrar um cuidado e 

tratamento efetivo, aumentando assim o consenso em torno da necessidade de estabilizar os 

efeitos de uma dada doença ou tratamento sobre a vida do paciente, olhar além da doença a 

fim de garantir uma visão mais holística do paciente e incorporar a perspectiva do paciente 

nas intervenções avaliadas (HOLMES, 2005). 

Portanto, os domínios da QV e o julgamento geral de QV inferem duas maneiras 

diferentes de compreender a QV, que devem ter conseqüência aos profissionais da saúde, já 

que a medida da QV pode ser útil na determinação do correto tratamento para o paciente em 

específico e, que nesse caso, a escolha por uma medida para avaliar a QV do paciente 

depende do tipo de informação necessária (ARNOLD et al., 2003). 

 Em se tratando da área da saúde, o fator mais relevante para QV é a promoção da 

saúde, que de acordo com a Carta de Ottawa (OMS, 1986), é um termo associado a um 

conjunto de valores: qualidade de vida, saúde, solidariedade, eqüidade, democracia, 

cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, entre outros; e que estabelece ao 

indivíduo viver sem doença, ou bem; até mesmo “superar as dificuldades de superar os 

estados ou condições de morbidez” de forma a satisfazer suas necessidades fundamentais:  
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materiais e espirituais. Mesmo que essas necessidades, sejam elas individuais ou coletivas, 

não sejam questões médicas ou sanitárias elas podem sofrer influências do ambiente global, e, 

com isso, pode-se inferir que a sociedade é responsável por idealizar uma qualidade de vida a 

qual almeja alcançar, cabendo então ao setor saúde, planejar e aplicar políticas públicas bem 

como sociais a fim de dar condições ao desenvolvimento humano (MINAYO; HARTZ; 

BUSS, 2000). 

Portanto, as condições desfavoráveis à saúde, de caráter duradouro e, que prejudicam a 

QV, pode afetar o equilíbrio das emoções e os estados afetivos, possibilitarem alterações 

bioquímicas, fisiológicas e imunológicas, que por sua vez originam doenças como as crônico-

degenerativas, hoje chamadas de doenças crônicas (OMS, 2003), como no caso do DM, que 

vem ocupando lugar de destaque no quadro de morbidez (GONZÁLEZ, 2002). 

Considerando que a avaliação da qualidade de vida em pacientes com DM tem sido um 

importante indicador de medida dos resultados da terapia, além de contribuir para decisões 

terapêuticas e distribuição de recursos na política de saúde, buscamos na literatura 

instrumentos que revelassem alguns aspectos da vida dessas pessoas acometidas pelo DM.  

No que se refere aos instrumentos de QVRS, existem na literatura centenas de modelos, 

a maioria construída e validada na língua inglesa. O processo de traduzir e adaptar uma 

medida possibilita a realização de estudos comparativos sobre um determinado fenômeno em 

diferentes culturas, ampliando a possibilidade de pesquisar conceitos na cultura alvo. 

No contexto da sobrecarga psicossocial imposta pela doença crônica, estudos em QVRS 

tornaram-se imperativos (RAO et al., 2005).  
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2.3 Qualidade de Vida Relacionada à Saúde das Pessoas com Diabetes Mellitus e os 

instrumentos para a sua avaliação 

 

O diabetes pode afetar profundamente a QV em termos de bem estar psicológico e 

social, da mesma forma que em termos físicos. Este impacto, vivido por muitos pacientes 

após o diagnóstico da doença, pode estar ligado também ao tratamento, comumente composto 

de uma rotina rígida de dieta, exercícios físicos, automonitorização e administração de 

medicamentos como constatado na revisão de literatura realizada por Rubin e Peyrot (1999). 

O diabetes pode afetar negativamente o bem estar físico pela ocorrência de 

complicações agudas e crônicas e exigências do tratamento. Em diabéticos tipo 2, as 

complicações parecem afetar a qualidade de vida, mas não as ações visando controle intensivo 

da glicemia ou pressão arterial (BROD; SKOVLUND; WITTRUP-JENSEN, 2006). Do ponto 

de vista psicológico, a cronicidade da doença e seu difícil controle podem afetar o humor e a 

auto-estima, gerando frustração e sintomas ligados à depressão e ansiedade (HANNINEN; 

TAKALA; KEINANEN-KIUKAANNIEMI, 1999). Sintomas de angústia, do paciente com 

diabetes tipo 2, podem ser cruciais na determinação da sua QV, a qual pode ser evidenciada 

nos estudos que utilizam-se instrumentos em que são permitidas as abordagens das 

causalidades, condições de riscos e vulnerabilidade frente às enfermidades, possibilitando 

desta forma, investigações acerca dos efeitos da doença, ao longo de sua evolução, sobre os 

aspectos biológicos, psicológicos e sociais; dos tratamentos e suas conseqüências sobre o 

indivíduo e seu contexto social e econômico; das expectativas do paciente, das características 

de apoio familiar; das análises dos projetos de vida e a forma de perceber esse complexo 

processo (GONZÁLEZ, 2002).  
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Socialmente, a relação com familiares e amigos pode ser afetada freqüentemente pelas 

imposições da doença; restrições dietéticas ou sexuais podem levar a conflitos, contribuindo 

para a queda no bem estar do paciente (WANDELL; BRORSSON, 2001). 

O DM é considerado um fator de risco isolado para doenças cardiovasculares – DCV 

(EASTWOOD; DOERING, 2005); portanto, dentre as comorbidades relacionadas ao DM 2, 

as DCVs são as mais prevalentes. Estudos comprovaram ainda que, em pacientes com 

diabetes tipo 2, complicações crônicas, como neuropatia (VALENSI, 2005), nefropatia , 

doença cardíaca  e infarto (WANDELL; BRORSSON; ÂBERG; 2000; VISSER, 2002)  

afetam negativamente a qualidade de vida. Desta maneira, as associações entre QVRS de 

pessoas com DM a complicações e sintomas relacionados às pernas, pés e visão ou co-

morbidades, sugerem que medidas da gravidade das complicações são fortes preditores de 

QVRS (GONZÁLEZ, 2002).      
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Quadro 1 - Estudos publicados sobre pacientes com DM, nos quais foram utilizadas medidas de 
qualidade de vida/qualidade de vida relacionada à saúde e estado de saúde, segundo autores, tipo de 
DM, conceito utilizado. Questionários de qualidade de vida em diabetes, autores, ano de publicação, 
número de itens, tipo de diabetes (Adaptado Melchior et al, 2004). 
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Nº Autor/Ano Instrumento Itens 
Tipo de 
Diabetes 

Conceito utilizado 

1 
Bradley C., 
et al./1999 

Audit of 
Diabetes-
Dependent 
Quality of 
Life 
(ADDQoL) 

13 
tipo 1/ 
tipo 2 

Elaborado para medir o impacto do diabetes e seu 
tratamento na qualidade de vida, não é necessário 
nenhum treinamento especial para a aplicação do 
instrumento. Dentre as traduções já realizadas estão 
disponíveis as versões em Espanhol e para o 
Português do Brasil. A escala utilizada pode gerar 
dificuldade de interpretação para o pesquisador e 
parte dos entrevistados. 

2 
Carey M.P., 
et al./1991 

Appraisal of 
Scale (ADS) 

7 
tipo 1/ 
tipo 2 

Avalia a percepção individual do impacto no diabetes 
e da doença. É recomendado para uma rápida 
avaliação do grau de adequação do paciente ao 
diabetes ou ao risco de não adesão ao tratamento. 
Requer pouco tempo para ser aplicado. 

3 
Boyer J.G., 
EARP 
J.A.L./1997 

Diabetes -39 
(D-39) 

39 
tipo 1/tipo 
2 

Tem como propósito o esclarecimento de assuntos de 
relevância para o paciente e determinar necessidades 
desconhecidas. Apresenta como ponto fraco a 
dificuldade em se medir a escala analógica visual. 
Mostrou ser muito bom para pessoas com baixa 
escolaridade e maiores de 75 anos, porém há a 
necessidade de maiores estudos. 

4 
Meadows 
K. A., et 
al./1996 

Diabetes 
Health Profile 
(DHP-1)  

32 tipo 1 

Avalia a relação do diabetes com alterações 
comportamentais e psicológicas. Leva um tempo 
razoável para ser respondido (15 a 20 min). Pode ser 
útil na investigação da relação entre diabetes e 
doenças mentais, porém são necessários mais estudos 
sobre sua responsividade e mudanças clínicas 
metabólicas dos pacientes. 

5 
Meadows 
M.A., et 
al./2000 

Diabetes 
Health Profile 
(DHP-18) 

18 tipo 2 

É uma avaliação do DHP-1 para o diabetes tipo 2. 
Pode ser respondido rapidamente (10 min). Ocorre 
problemas semelhantes ao DHP-1 em se tratando de 
um acompanhamento farmacoterapêutico. 

6 
Fitzgerald 
J.T., et 
al./1996 

Diabetes Care 
Profile (DCP) 

23423
4 

tipo 1 

Objetiva avaliar os fatores sociais e psicológicos 
relacionados com o diabetes, além do seu tratamento. 
Apresenta como ponto fraco o tempo para ser 
respondido (30 a 40 min), além de poder induzir a 
erros, como esquecimento de questões ou não 
preenchimento pelo paciente. 
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Quadro 1 (continua) - Estudos publicados sobre pacientes com DM, nos quais foram utilizadas 
medidas de qualidade de vida/qualidade de vida relacionada à saúde e estado de saúde, segundo 
autores, tipo de DM, conceito utilizado. Questionários de qualidade de vida em diabetes, autores, ano 
de publicação, número de itens, tipo de diabetes (Adaptado Melchior, 2004). 
 

 
 
 
 
  

Nº Autor/Ano Instrumento Itens Tipo de 
Diabetes 

Conceito utilizado 

7 DCCT/1988 

Diabetes 
Quality of 
Life Measure 
(DQOL) 

46 
tipo 1/ 
tipo 2 

Utilizado amplamente em estudo clínicos. Tem como 
objetivo medir a percepção individual subjetiva de 
qualidade de vida como: impacto, satisfação e 
preocupação social relacionadas com o diabetes. Pode 
apresentar deficiência em pacientes com diabetes tipo 
2. O seu tempo de aplicação é razoável. É capaz de 
determinar mudanças após uma intervenção 
terapêutica, seja educativa ou farmacológica. Desde 
2002 há a versão validada para o espanhol 
(EsDQOL). 

8 
Hammond 
G.S., Aoki 
T.T./1992 

Diabetes 
Impact 

Measurement 
Scales 

(DIMS) 

44 
tipo 1/ 
tipo 2 

Mede o estado de saúde em pessoas com diabetes 
mellitus e o impacto do tratamento do diabetes. Leva 
ao redor de 15 a 20 minutos para ser respondido. Tem 
boa correlação com os índices de HbA1c. Pouco 
utilizado no meio científico. 

9 
Kotsanos 

J.G.,et 
al./1997 

Diabetes 
Quality of 

Clinical Trial 
Questionnaire 
(DQLCTQ) 

142 
tipo 1/ 
tipo 2 

Desenvolvido para ser utilizado em ensaios clínicos 
medindo a mudança na qualidade de vida em 
pacientes tratados com insulina lispro, mas em 1999 
foi desenvolvida uma versão revisada (DQLCTQ-R), 
composto por 5 itens, para pacientes tanto com DM 1 
como para pacientes com DM 2. A versão original 
apresenta um problema quanto a extensão do 
instrumento, o que foi melhorado na forma revisada. 
Carece de estudos que comprovem a validade junto 
aos pacientes idosos e jovens. 

10 
Bradley 
C./1994 

Diabetes 
Treatment 

Satisfaction 
(DTSQ) 

8 
tipo 1/ 
tipo 2 

Amplamente utilizado para medir a satisfação com o 
tratamento, flexibilidade e controle metabólico. 
Rápido na sua aplicação e facilmente interpretado. 
Mostra notável importância no desenvolvimento de 
novos tratamentos e estratégias. A população alvo é 
composto de adultos e adolescente acima de 16 anos. 

11 
Bott U., et 
al./1998 

Diabetes- 
Specific 

Quality-of-life 
Scale 

(DSQOLS) 

64 tipo 1 

Avalia os objetivos individuais do tratamento como 
qualidade de vida e satisfação com o tratamento em 
pacientes com DM 1. Mostrou ser superior 
comparado a outros instrumentos por apresentar uma 
suficiente vali8dade discriminante ao diferenciar os 
diferentes tratamentos e dieta. Identifica o maior e o 
menor benefício com a estratégia adotada no 
tratamento. Leva um tempo razoável para ser 
respondido. 
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Quadro 1 (continua) - Estudos publicados sobre pacientes com DM, nos quais foram utilizadas 
medidas de qualidade de vida/qualidade de vida relacionada à saúde e estado de saúde, segundo 
autores, tipo de DM, conceito utilizado. Questionários de qualidade de vida em diabetes, autores, ano 
de publicação, número de itens, tipo de diabetes (Adaptado Melchior, 2004). 
 

 
  

A revisão de literatura, através da pesquisa de resumos de artigos nas bases de dados 

Medline sobre instrumentos de medida da QVRS específicos para pacientes com DM tipo 1 

ou tipo 2, foi realizada  com o objetivo de se levantar os trabalhos que envolvessem 

questionários de qualidade de vida, qualidade de vida relacionada à saúde ou estado de saúde 

em diabetes, tendo em vista a importância da doença e desse tipo de indicador. 

Dos 13 estudos identificados, como específicos para pacientes com DM, apenas um foi 

desenvolvido, especialmente para pessoas com DM 2 (autor 5), os demais, utilizando-se do 

termo “qualidade de vida”, mesmo enquanto instrumentos de avaliação do estado de saúde, 

têm sido empregados para avaliação da QV para pessoas com DM 1 e DM 2. 

O interesse na avaliação de resultados em termos de QV reflete a importância destes no 

âmbito da saúde (POLONSKY, 2000) visto que vários estudos apontam suas avaliações 

quanto ao impacto do DM sobre a QV de seus portadores, constituindo um problema de saúde 

pública que requer atenção continuada de uma equipe multiprofissional treinada e interessada 

nessa questão (OMS, 2003). 
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Nº Autor/Ano Instrumento Itens 
Tipo de 
Diabetes 

Conceito utilizado 

12 
Herschbach 

P., et 
al./1995 

Questionnaire 
on Stress in 

Patients with 
Diabetes-
Revised 
(QSD-R) 

45 
tipo 1/ 
tipo 2 

Trata-se de uma versão reduzida do QSD e descreve 
situações de estresse ambiental para os pacientes. 
Avalia o estresse associado com a vida diária do 
paciente com diabetes. Leva em torno de 5 a 15 
minutos para ser respondido. 

13 
Mannuci E. 
et al./1996 

Well-Being 
Enquiry for 
Diabetics 
(WED) 

50 
tipo 1/ 
tipo 2 

É um instrumento específico para medir a qualidade 
de vida em pacientes com diabetes em diferentes 
ambientes clínicos. Pouco utilizado no meio 
científico. Apresenta particularidade o fato de ter 
incluído pacientes e equipe multiprofissional em sua 
elaboração. 
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Partindo das conclusões  dadas  por  Sprangers et al (2000)  que  independentemente 

do tipo de doença, idosos,  mulheres, baixo nível de escolaridade e conviver sem um 

companheiro  considera-se que estes são  fortes  preditores  sociodemográficos  para baixa 

QV.  

Em um estudo realizado por Camacho et al (2002), com  pessoas de baixa renda e com 

DM na Carolina do Norte, utilizando o instrumento geral SF-36 e o instrumento específico D-

39 verificou-se uma associação inversa entre controle glicêmico e o escore do domínio 

energia e mobilidade, ou seja, o D-39 mostrou os menores escores neste domínio os quais 

remetem a uma melhor QV. Neste mesmo estudo verificou-se um predomínio de pessoas com 

DM tipo 2 (84%) e em relação ao domínio Funcionamento Sexual as mulheres mostraram 

fortes evidências que tinham significantemente melhor funcionamento sexual quando 

comparadas aos pacientes do sexo masculino, tal problema poderia ser atribuído à relação 

entre DM e disfunção erétil no homem, particularmente a prejuízos eréteis.  

Sundaram et al (2007) através da aplicação do instrumento de avaliação da QV Audit 

of  Diabetes Dependent Quality of Life (ADDQoL) além   de outros  dois instrumentos: um 

de avaliação de estado de saúde (SF -12) e outro de  sintomas depressivos, em uma pesquisa 

realizada em um grupo de pessoas com DM tipo 2, detectou  pobre QV entre pacientes 

diagnosticados como obesos no ítem que  se refere  à qualidade de vida atual e, quanto ao 

controle glicêmico os pesquisadores  observaram não ser este um preditor significante do 

ADDQoL. 

A presença de complicações ou comorbidades tem sido associada com depressão, 

ansiedade e prejuízos sobre as múltiplas dimensões da QVRS (CAMACHO et al., 2002; 

VISSER et al., 2002). 

Tendo em vista a elevada prevalência da doença e o impacto da mesma sobre a  
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qualidade de vida torna-se relevante disponibilizar, no Brasil, um instrumento específico de 

avaliação da QVRS de pacientes com Diabetes mellitus. 
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3. Objetivos  

 

3.1  Objetivo Geral 

 

Adaptar culturalmente o instrumento específico para QVRS Diabetes 39 (D-39) para 

avaliação da qualidade de vida das pessoas com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) no Brasil e 

testar a validade da versão adaptada em uma amostra de pessoas com DM 2. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

• Adaptar culturalmente o instrumento específico para QVRS de pessoas com diabetes 

mellitus tipo 2 - D-39 para a língua portuguesa do Brasil; 

 

• Avaliar a validade de construto da versão adaptada do D-39, no que se refere à validade 

discriminante, utilizando-se a comparação entre os escores obtidos para os grupos em 

diferentes condições de tratamento por meio do teste Manney - Whitney; 

 

• Analisar a validade discriminante e convergente através da análise multitraço -

multimétodo (análise MAP) de forma a acessar a força de correlação entre os itens do D -

39 e suas respectivas dimensões; 

 

• Avaliar a confiabilidade da versão adaptada do D-39 no que se refere à consistência 

interna dos itens, por meio da estatística alfa de Cronbach;  
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4. Aspectos teóricos e metodológicos do processo de adaptação transcultural e 

validação de instrumentos de Qualidade de Vida 

 

4.1 Adaptação transcultural de instrumentos de medida de Qualidade de Vida, 

Qualidade de vida relacionada à Saúde e Estado de Saúde 

 

A adaptação transcultural não é considerada válida até que suas propriedades 

psicométricas sejam confirmadas. Para isso, é necessário que o instrumento seja submetido a 

análises empíricas a fim de demonstrar sua confiabilidade e validade. 

As diretrizes para a adaptação de testes ou instrumentos foram organizadas pelo 

International Test Comition (ITC) em quatro categorias: contexto (que inclui a equivalência 

do construto na língua do grupo de interesse); desenvolvimento do instrumento e adaptação 

(inclui as diretrizes relacionadas ao processo de adaptação dos instrumentos, desde a escolha 

dos tradutores até os métodos estatísticos para a análise empírica dos dados para investigar 

equivalência); aplicação e documentação/interpretação dos escores (sendo que na aplicação 

incluem-se os meios como os instrumentos são aplicados em grupos de línguas diferentes, que 

incluem desde a seleção dos aplicadores, a escolha do formato dos itens até o estabelecimento 

do limite de tempo); documentação (recomenda-se que se descreva como foi estabelecido o 

processo de validade do teste adaptado) (HAMBLETON, 1994). 

Esta adaptação pressupõe a combinação de duas etapas interligadas: (a) tradução do 

instrumento e sua adaptação a partir da tradução de um idioma para o outro; (b) validação da 

qualidade de medida adaptada em relação a sua compreensibilidade, incluindo validade 

aparente e de conteúdo, replicabilidade e adequação de escalas (GUILLEMIN; 

BOMBARDIER; BEATON, 1993), 

O processo de tradução requer traduções iniciais, exames qualitativos dos itens 

traduzidos  (com  relação à  clareza,  linguagem  comum e adequação conceitual), comparação  
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das traduções, aplicação da versão traduzida em uma amostra de pacientes, estabelecimento 

de painéis e exame por um comitê de especialistas. Essas etapas são necessárias para avaliar a 

equivalência dos questionários em diferentes idiomas (DUARTE et al., 2003). 

Segundo Sandoval et al. (1998), traduzir um teste de uma língua para outra preservando 

conteúdo, nível de dificuldade, fidedignidade e validade é uma missão intimidadora. Apesar 

disso, uma adaptação deve ser orientada para fazer com que o teste seja adequado para uso em 

linguagem diferente e cultura diferente. 

Algumas pesquisas têm enfatizado que a simples tradução dos instrumentos de 

qualidade de vida ou qualidade de vida relacionada à saúde não garante a validade da medida. 

Desta maneira a adaptação transcultural visa adaptar o instrumento de acordo com os aspectos 

mais relevantes e compreensíveis da cultura pretendida, mantendo o significado e a intenção 

dos itens originais (BEATON et al., 2000; SPERBER, 2004).  

Guilhemin, Bombardier e Beaton (1993) padronizaram as etapas para o processo de 

adaptação transcultural de instrumentos de qualidade de vida ou qualidade de vida relacionada 

à saúde de forma, sendo elas: a tradução, a retrotradução (back-translation), análise por um 

comitê de juízes e pré-teste, as quais têm sido seguidas por pesquisadores como Ciconelli 

(1997) e Kimura (1999). 

A tradução de um instrumento para outra língua objetiva manter o mesmo significado 

de cada item entre as duas línguas, preservando assim a integridade do instrumento de 

medida. Este processo deve ser realizado por, dois tradutores, independente e qualificado, 

preferencialmente, nativo no idioma no qual será adaptado o instrumento, e, que inclusive 

conheçam as finalidades do estudo e os conceitos envolvidos (GUILHEMIN; 

BOMBARDIER; BEATON, 1993). Teremos assim uma versão única do instrumento na 

língua alvo, após consenso dos tradutores e pesquisadores envolvidos. 
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Em seguida tem-se a tradução reversa/ retrotradução (back-translation), na qual o teste 

traduzido para a língua alvo é traduzido novamente para a linguagem original por outros dois 

tradutores, ambos fluentes em ambas as linguagens envolvidas. Em seguida, a tradução 

reversa é comparada com a original, processo que pode ser repetido para garantir exatidão, de 

forma a obter uma nova versão do instrumento na língua alvo. Os melhores resultados são 

obtidos quando os tradutores não conhecem o propósito da tradução, porque, então, eles terão 

menor possibilidade de escolher palavras que serão bem traduzidas reversamente ao invés de 

escolher palavras que capturarão melhor o sentido original (SANDOVAL et al.,1998).  

A etapa seguinte é a revisão da tradução por um comitê de juízes objetivando um 

instrumento de pesquisa seguro e que o mesmo garanta replicabilidade da medida, incluindo 

ou excluindo itens irrelevantes, impróprios ou ambíguos, adequando-os à população alvo. 

Beaton e colaboradores (2000) apontam que, atualmente, reconhece-se a importância da 

tradução dos instrumentos, que além de acolher a preocupação lingüística, também 

comportará a adaptação transcultural em seus itens, a fim de manter a validade de conteúdo 

dos mesmos. Esses autores preconizam três passos para a adaptação transcultural de medidas 

de auto-relato: (a) processo de tradução; (b) adaptação cultural; (c) verificação das 

propriedades psicométricas do novo instrumento (desempenho e carga dos itens, validade e 

fidedignidade) e (d) estabelecimento de valores normativos para a nova versão, em 

populações relevantes. Indicam que o primeiro passo compreende seis estágios: (1) Tradução 

inicial por dois tradutores independentes, um leigo e um perito na língua inglesa; (2) 

Tradução sintetizada pelos dois primeiros tradutores e mais um terceiro; (3) Tradução reversa 

por outros dois tradutores leigos que desconheçam a versão original, mas possuam como 

língua-mãe a língua original do instrumento; (4) Análise por Comitê de Especialistas, 

composto   por    metodologistas,  profissionais  da  saúde,  lingüistas  e  todos   os   tradutores  
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envolvidos, com o objetivo de consolidar todas as versões do questionário tentando manter, 

entre a versão original e a adaptada, equivalência semântica, idiomática, conceitual e de 

vivência de cada item do instrumento, desenvolvendo a versão pré-final; (5) Estudo Piloto da 

versão pré-final, entre 30 e 40 participantes que preencham o questionário e sejam 

entrevistados quanto ao que pensaram sobre cada item e ao escolher suas respostas; e (6) 

Submissão do material compilado às pessoas responsáveis pela adaptação do instrumento, que 

deve ser realizada ao longo de todo processo, através do envio de relatórios ao final de cada 

um dos cinco estágios precedentes.  

Esta proposta acrescenta a etapa de “síntese”, que objetiva eliminar discrepâncias das 

versões previamente traduzidas e submeter o material obtido no processo da adaptação, após o 

pré-teste, a uma aprovação por um comitê de juízes formados pelos responsáveis ou autores 

do instrumento. 

Ferrer e colaboradores (1996) sugerem que previamente à retro-tradução, a primeira 

versão do instrumento seja avaliada por um comitê de juízes especialistas, e justificam esta 

alteração, na ordem das etapas propostas por Guilhemin, Bombardier e Beaton (1993), pela 

possibilidade de se detectar erros ou problemas de compreensão que deixariam de ser notados 

após a retro-tradução, objetivando então, detectar possíveis erros de significado da primeira 

versão traduzida. 

Outros autores brasileiros têm usado essa proposta (PASQUALI, 1999; 

ESCHEVARRIA-GUANILO, 2005; FERREIRA, 2006) enfatizando a necessidade de se 

analisar semanticamente cada item do instrumento antes que ele seja utilizado, de modo a 

verificar a compreensibilidade de todos os itens para todos os membros da população à qual o 

instrumento se destina. A preocupação com a análise semântica recai sobre a 

compreensibilidade  dos   itens  pelo  estrato  mais  baixo  da  população alvo  (menor nível de  

    
Aspectos Teóricos e Metodológicos 



 
51 

 

 

instrução) e, compreensão e aparência dos itens para o estrato mais alto da população alvo 

(maior nível de instrução) do instrumento. Para tanto o grupo deverá ser composto por até 

quatro pessoas com as características mencionadas anteriormente, apresentando-lhes item por 

item, de forma que elas dêem sugestões para possíveis alterações necessárias para melhorar a 

compreensibilidade de cada item do instrumento. 

A equivalência semântica está relacionada com a equivalência do significado das 

palavras. A equivalência idiomática se refere ao significado das expressões coloquiais ou 

cotidianas, que raramente são traduzidas, e, para isso, devemos encontrar expressões 

equivalentes ou mesmo substituir alguns itens. A equivalência cultural atenta-se às expressões 

utilizadas na versão original do instrumento de forma a adequá-las à versão a ser adaptada em 

outra cultura. A equivalência conceitual se refere à validade do conceito explorado, ou seja, se 

um dado domínio tem a mesma importância tanto na versão original de um instrumento 

quanto na versão adaptada (GUILHEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). 

Estas propostas metodológicas apresentadas para o processo de adaptação transcultural 

dos instrumentos têm por objetivo garantir que a validade e a confiabilidade do instrumento 

original se mantenham na versão adaptada. 

 

 

4.2 Avaliação das Propriedades Psicométricas do Instrumento a ser usado em outra 

cultura 

 

O processo de avaliação das propriedades psicométricas de um instrumento, em um 

processo de adaptação de instrumentos, permite determinar se as dimensões ou os domínios 

do instrumento estão medindo aquilo que se propõe a medir e se são adequados ao uso 

determinado (FAYERS; MACHIN, 2000). 
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Considerando as principais propriedades psicométricas que norteiam os instrumentos de 

medida, elencamos a validade e a fidedignidade, importantes para o pesquisador visto que um 

instrumento válido e fidedigno é a ferramenta pela qual o pesquisador busca alcançar a 

realidade de sua pesquisa. 

A precisão ou fidedignidade ou confiabilidade refere-se à consistência dos escores 

obtidos pelas mesmas pessoas quando elas são reexaminadas com o mesmo teste em 

diferentes ocasiões, ou com diferentes conjuntos de itens equivalentes, ou sob outras 

condições variáveis de exame (PASQUALI, 1999; URBINA, 2007). Ela pode ser feita por 

meio das seguintes estratégias: teste-reteste e/ou análise da consistência interna, para esta, 

utilizando-se o alfa de Cronbach, formas alternativas e confiabilidade entre juízes (POLIT; 

HUNGLER, 2004; URBINA, 2007). 

O teste-reteste consiste na aplicação do instrumento por mais de uma vez, às mesmas 

pessoas, em diferentes momentos, avaliando a estabilidade temporal e ou sua 

reprodutibilidade (POLIT; HUNGLER, 2004; URBINA, 2007). A análise de consistência 

interna é a verificação da correlação dos itens entre si e com o total (PASQUALI, 1999; 

URBINA; ANASTASI, 2000).  Espera-se que os mesmos apresentem congruência uns com 

os outros, uma vez que medem o mesmo fenômeno. A mensuração é feita por meio de análise 

estatística (Alfa de Cronbach) que reflete o grau de covariância dos itens entre si, podendo 

assumir valores entre 0 e 1, para correlações positivas entre os itens (CUMMINGS; 

STWART; RULLEY, 2003).  Para Pasquali (1999) os valores de Alfa de Cronbach em torno 

de 0,90 são adequados, de 0,80 são moderados e abaixo de 0,70 insuficientes. 

O Método das Formas Alternativas (ou Paralelas) trabalha com duas ou mais versões 

(com escalas bastante correlacionadas), equivalentes do instrumento, e que são aplicadas 

sucessivamente, na mesma amostra em um curto espaço de tempo. Para que se possa afirmar  
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que os instrumentos são fidedignos é necessário que os resultados obtidos na segunda 

aplicação sejam significativamente semelhantes aos da primeira aplicação (POLIT; 

HUNGLER, 2004). 

Um instrumento é confiável se dois ou mais juízes, utilizando o instrumento de forma 

independente, concordam sobre os seus achados, caracterizando a confiabilidade entre 

observados (MACDOWEL, 1996 apud NOVATO, 2004). 

A precisão pode ser expressa por um coeficiente de correlação (r) que mede o grau de 

correspondência, ou relacionamento, entre dois conjuntos de escores. É muito utilizado na 

análise de dados psicométricos, e pode ser calculado de várias maneiras, sendo a mais comum 

o Coeficiente de Correlação Produto-Momento de Pearson que trata dados de questões que 

escalam razão ou intervalo (por exemplo, média é uma razão). Este teste leva em conta não 

apenas a posição da pessoa no grupo, mas também o seu desvio, acima ou abaixo, em relação 

à média do grupo. Da mesma forma o teste de correlação de Spearman também pode ser 

utilizado, sendo mais apropriadamente incluído nas questões que utilizam escalas ordinais 

(URBINA, 2007). 

Porém, somente com a fidedignidade não se pode assegurar que os instrumentos 

reflitam a realidade pesquisada. Para tanto é necessário a realização de testes de validade, que 

realmente possam medir o que se está propondo medir. 

A validade de um teste refere-se àquilo que o teste mede e o quão bem ele faz isso, nos 

dizendo o que podemos inferir dos escores de teste (URBINA, 2007). A validade pode ser 

testada de várias formas, principalmente por meio das Validades de Face, Conteúdo, Critério 

e Construto (PASQUALI, 1998). 

A validade de face envolve a compreensão e aceitação do instrumento pelos próprios 

sujeitos. Para tanto, Chwalow (1995) nos desperta para algumas questões: O que os sujeitos  
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pensam que a escala está medindo? Eles compreendem as questões? Mostrando com isso a 

identificação dos sujeitos com os itens e suas respectivas respostas. 

A validade de conteúdo evidencia se o domínio de um instrumento é relativamente 

apropriado para o uso que se pretende (PASQUALI, 1998; URBINA, 2007). Desta forma 

envolve, essencialmente, o exame sistemático dos itens do instrumento para determinar se eles 

abrangem uma amostra representativa do domínio do comportamento a ser medido, assim um 

comitê de especialistas deve avaliar a compreensibilidade, a clareza e a redundância destes itens 

a fim de estabelecer a representatividade do domínio em questão (FAYERS; MACHIN, 2000). 

A validade de critério indica a efetividade de um teste para predizer o desempenho de 

um indivíduo em atividades específicas, e é verificada por meio de método empírico que 

consiste na correlação do instrumento com outro elemento que, sabidamente, mede o  

mesmo fenômeno, considerado padrão-ouro. A validade de critério é classificada em 

concorrente e preditiva (FAYERS; MACHIN, 2000). Obtém-se a validade concorrente 

quando dois instrumentos equivalentes são aplicados simultaneamente e seus resultados 

comparados. A validade preditiva relaciona-se à capacidade do instrumento em predizer 

eventos futuros e é obtida pela comparação dos resultados a partir de um mesmo instrumento, 

no início e no final do estudo (PASQUALI, 1999; URBINA, 2007).  

A validade do construto de um instrumento é a extensão em que podemos dizer que 

ele mede um construto ou um traço, e sua determinação requer o acúmulo gradual de 

informações de várias fontes e formulação de hipóteses que podem ser provadas ou refutadas 

no processo de validação (PASQUALI, 1999; URBINA, 2007). Desta forma Chwalow (1995) 

considera importante, neste processo, questões como: Os itens da escala refletem a dimensão 

a qual você está testando, como definido pelos peritos? Há um julgamento teórico, por parte 

dos peritos, sobre a estrutura da escala?  
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A validade de construto pode ser subdividida em: validade de construto convergente e 

validade de construto divergente ou discriminante (FAYERS; MACHIN, 2000). Tal validade 

pode ser analisada internamente através da análise fatorial que consiste em uma técnica 

estatística refinada para analisar as inter-relações de dados comportamentais, e, pela 

consistência interna cujo critério é o escore total do próprio teste. Externamente esta análise 

é realizada pela validade de construto convergente, a qual faz a correlação entre o construto 

mensurado pelo instrumento em estudo com outras variáveis, ou instrumento que podem estar 

relacionados a ele; e pela validade de construto divergente ou discriminante, que realiza 

uma correlação baixa ou inexistente entre variáveis ou instrumentos que medem fenômenos 

opostos que não se relacionam (PASQUALI, 1999; URBINA, 2007). 

A validade discriminante refere-se à capacidade do instrumento de captar a diferença 

entre grupos distintos. Abrange os conceitos de especificidade, que é a capacidade do 

instrumento determinar os indivíduos que não apresentam o fenômeno estudado, e de 

sensibilidade, que é a capacidade de o instrumento identificar o fenômeno (PASQUALI, 

1999). 

Tanto a validade convergente quanto a divergente ou discriminante são tipos de 

validades normalmente associadas com a técnica denominada multitraço-multimétodo 

(MTMM). A validade convergente é baseada na correlação entre as respostas obtidas pela 

aplicação de diferentes métodos medindo o mesmo construto. Este tipo de validade pode ser 

obtido através da matriz MTMM quando os coeficientes das correlações, na mesma diagonal, 

são significativamente diferentes de zero (TROCHIM; DONNELY, 2007). 
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Diante destas considerações, pode-se dizer o quanto um instrumento mostra evidências 

de confiabilidade, validade e sensitividade a mudar novos contextos da prática clínica, 

possibilitando ponderação dos escores dos domínios da vida importantes para os pacientes. 
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5. Metodologia 

 

Neste item são tratados aspectos relativos ao método e ao desenho de pesquisa, bem 

como uma descrição sucinta das etapas a serem realizadas nesta pesquisa para alcançar os 

objetivos propostos.  

 

5.1  Tipo de estudo 

 

Esta pesquisa metodológica que, de acordo com Polit e Hungler (2004) “é a estratégia 

de pesquisa que visa, utilizando maneira sistemática os conhecimentos existentes, elaborar 

uma nova intervenção ou melhorar consideravelmente uma intervenção existente ou, ainda, 

elaborar ou melhorar um instrumento, um dispositivo ou um método de medição”, refere-se à 

adaptação transcultural e validação preliminar de um instrumento de avaliação da qualidade 

de vida de pessoas com Diabetes mellitus tipo 2 no contexto brasileiro.  

Tendo em vista que os objetivos do presente estudo são basicamente metodológicos, 

deve-se considerar que estudos deste tipo têm a função de aumentar o conhecimento do 

pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar em estudo posterior, mais estruturado 

(POLIT e HUNGLER, 2004). Assim, as etapas de adaptação e validação neste trabalho 

contemplaram a primeira fase (denominada de fase 1), visto que se pretende em uma segunda 

fase (fase 2) aprofundar os conceitos levantados nesta pesquisa, bem como utilizar o 

instrumento de pesquisa aqui adaptado e validado previamente de forma a planejar um bom 

teste de campo e obter a possível confirmação das propriedades psicométricas iniciais. 
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5.2  Apresentação do Instrumento Diabetes 39 (D-39) 

 

Na revisão da literatura nacional, não foi identificado estudo que validou esta escala 

para a língua portuguesa do Brasil. 

O instrumento escolhido para a adaptação transcultural à realidade brasileira é o 

Diabetes 39 (D-39) apresentado no Anexo 3; desenvolvido por  Boyer e Earp (1997), para 

avaliar a qualidade de vida de pessoas com diabetes; é constituído por 39 itens, os quais 

abrangem cinco dimensões da vida da pessoa com diabetes: Energia e Mobilidade (15 itens), 

Controle do Diabetes (12 itens), Ansiedade e Preocupação (4 itens), Impacto Social (5 itens) e 

Funcionamento Sexual (3 itens) (BOYER; EARP, 1997). 

O instrumento D-39 pode ser aplicado em um amplo grupo de pacientes, de forma auto-

administrável, independentemente do sexo, idade, grau de escolaridade, nível de saúde ou 

etnia (BOYER; EARP, 1997). Na elaboração do D-39 houve a preocupação de se relacionar 

controle glicêmico e alterações psicológicas com mudanças na QV e surgimento de depressão 

e ansiedade (BOYER; EARP, 1997); entretanto os autores relatam que a pesquisa e o 

instrumento não produziram qualquer tentativa para definir QV para os participantes, e que ao 

contrário disto, o instrumento questiona os pacientes a indicar qual o impacto que cada item 

do instrumento tem sobre a QV deles, de acordo com a própria definição dos mesmos. Os 

itens da versão original utilizam sete pontos na escala analógica visual, na qual o respondente 

marca um “X” para indicar o grau de concordância com a afirmação de cada frase. Segundo 

os autores, o D-39 é capaz de detectar mudanças entre diferentes populações de pessoas com 

diabetes bem como discriminar possíveis diferenças existentes entre as pessoas de uma 

mesma população (BOYER; EARP, 1997). 

O instrumento D-39 permite que as pessoas respondam o quanto a sua qualidade de vida 

foi afetada, durante o último mês, por uma determinada ação ou atividade expressa em cada  
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item, colocando um “X” em um ponto da escala, representada por uma linha contínua, com 

marcas verticais que delimitam espaços nos quais se identificam os números de 1 a 7. Em uma 

escala de valores, o número 1 representa qualidade de vida, absolutamente, nada afetada e o 

número 7, extremamente afetada. Quando a pessoa faz a marcação em um ponto da escala 

tocando uma das marcas verticais, a qualificação deve arredondar-se 0,5 pontos para cima ou 

para baixo da pontuação atribuída entre as marcas próximas ao número elegido, pois as 

pontuações mínimas e máximas para cada resposta variam de 0,5 a 7,5. A continuação das 

pontuações de cada seção se transforma em uma escala de 0 a 100 pontos mediante uma 

fórmula para sua conversão linear. O instrumento D-39 contém também duas questões finais 

que qualificam a percepção do respondente acerca da sua qualidade de vida de maneira 

global, com uma pontuação de um (mínima) a sete (máxima), e a percepção da gravidade do 

diabetes com uma pontuação de 1 (nenhuma gravidade) a 7 (extremamente grave). O primeiro 

item permite medir a percepção que a pessoa tem da sua qualidade de vida como um todo e 

determinar se existe correlação entre esta e a qualificação geral de qualidade de vida obtida 

mediante a aplicação do instrumento. O instrumento não contém uma definição de qualidade 

de vida, porque a pessoa contextualiza-se de acordo com o significado deste conceito em sua 

percepção individual. O segundo item mede a percepção que o paciente tem sobre a gravidade 

do seu diabetes e permite identificar se há congruência deste valor com a classificação da sua 

qualidade de vida (BOYER; EARP, 1997). 

Para o presente estudo, uma barra horizontal dividida em caixas que contém em seu 

interior os números de 1 a 7 substituiu a linha do instrumento original, e foi considerado o 

número assinalado com um “X” sem haver aproximações de 0,5 pontos de forma a simplificar 

a classificação. A soma das pontuações obtidas em cada seção, a pontuação total e as 

classificações de auto-percepção da qualidade de vida e da gravidade do diabetes foram  
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transformadas em uma escala de 0 a 100 com o auxílio das seguintes fórmulas para a sua 

transformação linear: 

• Energia e Mobilidade: 

((classificação bruta-15) / (105-15)) x 100 

 

• Controle do Diabetes: 

((classificação bruta-12) / (84-12)) x 100 

 

• Ansiedade e Preocupação: 

((classificação bruta-4) / (28-4)) x 100 

 

• Sobrecarga Social: 

((classificação bruta-5) / (35-5)) x 100 

 

• Funcionamento Sexual: 

((classificação bruta-3) / (21-3)) x 100 

 

• Classificação Total: 

((classificação bruta-39) / (273-39)) x 100 

 

• Qualidade de Vida: 

((classificação bruta-1) / (7-1)) x 100 
 

 

• Gravidade do Diabetes: 

((classificação bruta-1) / (7-1)) x 100 

 

 
Uma vantagem potencial de se aplicar um questionário auto-administrável é que as 

respostas obtidas refletem  padrões  de  condutas assumidas como corretas  pelos  pacientes, o  
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que permite planejar estratégias de assistência partindo da própria visão do paciente; 

entretanto no presente estudo evidenciou-se uma realidade que deve ser levada em 

consideração, muitos pacientes com DM geralmente podem ter a acuidade visual prejudicada, 

o que de fato foi observado, necessitando a pesquisadora fazer a entrevista individual com 

cada participante, de forma que o instrumento D-39 não foi auto-administrado. 

Durante a construção do D-39, avaliou-se a precisão do instrumento por meio do  Alfa 

de Cronbach, o qual foi determinado para cada item das cinco categorias, variando de 0,81 a 

0,93. O alfa foi recalculado para as pessoas acima de 75 anos de idade e para pacientes de 

baixa escolaridade, com variação de 0,87 a 0,97 e 0,76 a 0,92, respectivamente (BOYER; 

EARP, 1997). Portanto, o questionário mostrou-se confiável para medidas do mesmo 

construto já que os valores do Alfa de Cronbach estão acima de 0,7, valor mínimo aceito para 

escalas de itens (PASQUALI, 1999). 

A validade de construto foi avaliada no estudo de Boyer e Earp (1997), com a aplicação 

simultânea do instrumento SF-36, obtendo uma boa correlação com as sub-escalas 

correspondentes desse instrumento genérico. No entanto, itens como índice glicêmico ou 

funcionamento sexual não foram comparados por não haver itens correspondentes no SF-36. 

Destaca-se que qualquer correlação entre o SF-36 e o D-39 será negativa, uma vez que se trata 

de escalas com pontuação opostas. O zero indica maior impacto do diabetes na QV da pessoa 

avaliada por meio do instrumento D-39, enquanto que no SF-36 maiores valores indicam 

melhor QVRS ou estado de saúde percebido (BOYER; EARP, 1997). 

O questionário D-39 foi adaptado e validado para a cultura mexicana, para pessoas com 

DM tipo 2 por López-Carmona; Rodriguez-Moctezuma,  (2006), mostrando ser um 

instrumento confiável e válido para medir a percepção de qualidade de vida das pessoas 

mexicanas com DM-2.  
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Considerando o que Guillemin e colaboradores (1993) preconizam, este estudo mostra-

se importante, já que medidas padronizadas de qualidade de vida, qualidade de vida 

relacionada à saúde e estado de saúde em diferentes grupos populacionais são necessárias para 

a economia de recursos destinados à saúde do homem como um todo. 

Partindo-se da premissa dos autores do instrumento D-39 que optando por um 

instrumento que embute a própria definição de QV, compartilhada ou não pelo próprio 

respondente, traz-se à tona respostas que refletem mais acuradamente a idéia individual do 

diabetes e seu impacto sobre a QV geral das pessoas que tem a doença (BOYER; EARP, 

1997). 

 

5.3  Permissão dos autores para a tradução e uso do instrumento 

 

A autorização formal para uso do instrumento D-39 no processo de adaptação e 

validação, no Brasil, foi obtida junto ao autor principal, Gregory J. Boyer, que mantém os 

direitos autorais, por meio de correio eletrônico (Anexo 2). 

 

5.4 Delineamento Metodológico - Etapas do processo de adaptação transcultural do 

instrumento D-39 

 

Optamos por seguir as etapas propostas por Pasquali (1999), Echevarria-Guanilo (2005) 

e Ferreira (2006) citadas no referencial teórico metodológico, para o processo de adaptação 

cultural do D-39. Assim, foram seguidas as seguintes etapas: 1. tradução do instrumento para 

a língua portuguesa; 2. obtenção do primeiro consenso em português das traduções; 3. 

avaliação pelo comitê de juízes; 4. retro-tradução; 5. obtenção das versões em inglês e 

comparação com a original; 6. avaliação semântica dos itens; e 7.  Pré-teste. 
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5.4.1     Tradução para a língua portuguesa do instrumento D-39 

 

De acordo com Schmidt e Bullinger (2003) processo de tradução demanda algumas 

etapas importantes para a avaliação da equivalência de instrumentos em diferentes línguas. O 

primeiro passo consiste na tradução do instrumento para a língua alvo, no caso a portuguesa, a 

qual foi realizada por dois tradutores independentes. 

Nessa etapa, os tradutores envolvidos avaliaram o grau de dificuldade para traduzir o 

instrumento, a equivalência da tradução e a qualidade da tarefa. Na seqüência, a orientanda e 

orientadora fizeram o primeiro consenso das versões traduzidas para o português. 

A versão original em inglês do instrumento D-39 (Anexo 3) foi fornecida a duas 

brasileiras para que fizessem a tradução para o português; uma com mais de 20 anos de 

experiência em lecionar a língua inglesa, a outra com experiência enquanto enfermeira e 

professora de inglês em uma escola de línguas por mais de 5 anos. Previamente, foram 

informadas sobre os objetivos do estudo. As duas versões em português denominadas de 

Versão traduzida para o português, respectivamente, VTP -1 e VTP – 2, foram  comparadas 

pelos pesquisadores envolvidos no projeto (orientanda e orientadora) e, desta forma, foi 

elaborada uma versão consensual, em português, chamada de Consenso das Versões em 

Português – 1 (CVP – 1) (Apêndice 2). 

 

5.4.2     A avaliação por um comitê de juízes 

 

 Foi formado um grupo composto por sete pessoas, sendo uma especialista na temática 

qualidade de vida e instrumentos de medida (enfermeira e professora doutora); uma médica 

endocrinologista; uma tradutora bilíngüe; uma enfermeira com experiência na área de 

diabetes; uma pessoa com DM, convidada na qualidade de paciente (técnica de laboratório do  
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HCFMRP); e duas pesquisadoras responsáveis pelo projeto. Todos os Membros do Comitê 

tinham domínio da língua inglesa. Durante este encontro, sob a coordenação dos 

pesquisadores do projeto, foi informado aos participantes que o objetivo da participação neste 

comitê era avaliar as equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual dos itens da 

versão traduzida (CVP – 1). 

A análise semântica refere-se à substituição de alguns termos por outros similares na 

língua portuguesa quando estes não se enquadram para a população brasileira, ou seja, de 

palavras correspondentes (sinônimos) de uso mais comum. 

A equivalência idiomática consiste na substituição de expressões ou itens não 

encontrados em português e que precisam ser substituídos.  

Foi distribuída uma cópia da versão original do instrumento D-39 (VO) juntamente com 

sua respectiva tradução em português (CVP – 1) para cada membro do comitê. Em seguida, 

uma das pesquisadoras lia a tradução feita e os participantes discutiam as equivalências entre 

a versão inglesa e a versão traduzida para cada um dos 39 itens do instrumento. Quando 

algum dos participantes não concordava com a tradução, eram feitas sugestões para a 

mudança da redação do item e, a aprovação das mudanças ocorria quando, no mínimo seis 

participantes (acima de 80%) concordavam com a nova proposta. Esta etapa foi concluída 

obtendo-se o consenso versão em português 2 (CVP – 2) (Apêndice 3). 

 

5.4.3     A retro-tradução (back-translation) do instrumento 

 

Na continuidade, depois dos ajustes e modificações necessários, e elaboração da versão 

final do instrumento pelo painel de juízes, realizou-se uma nova tradução do instrumento para 

a língua original (back-translation) por dois tradutores independentes e nativos dos Estados 

Unidos da America (EUA), a fim de diminuir a probabilidade de erros e de interpretações  
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divergentes com relação a itens ambíguos, além de comparar com a versão original; esta etapa 

de acordo com Guilhemin, Bombardier e Beaton (1993) tem a intenção de que os especialistas 

façam a revisão da introdução e instruções do instrumento e a revisão das questões ou 

afirmações de forma a obter uma medida melhor adaptada em termos de idioma e 

coloquialismos, mantendo-se a replicabilidade. Desta forma considera-se de extrema 

importância a participação do autor na análise prévia da back-translation, e prontamente 

fomos atendidas, obtendo uma resposta positiva do autor quanto à equivalência das versões 

original e em adaptação. Tais procedimentos deram-se através das seguintes etapas: 

A versão em português CVP-2 do D-39 foi encaminhada para dois tradutores que 

realizaram a tradução dessa versão consensual para a língua de origem do instrumento, ou 

seja, o inglês. Foram escolhidos dois tradutores que moraram nos EUA por vários anos, sendo 

que hoje, um deles atua como professor de inglês, módulo avançado, em uma escola de 

línguas e, o outro, tem uma vasta experiência em tradução de trabalhos científicos na área da 

saúde além de ministrar aulas em curso de inglês. Esses tradutores não tinham conhecimento 

dos objetivos do estudo e não conheciam a versão original do instrumento. Cada um deles 

elaboraram uma versão em inglês, denominadas versão em inglês tradutor 1 e tradutor 2, 

respectivamente, VI-1 e VI-2. Foi feita uma reunião entre a orientanda e os tradutores, que 

não conheciam a versão do colega. A pesquisadora apresentou então os objetivos do estudo, a 

finalidade do instrumento D-39 (BOYER; EARP, 1997) e de sua aplicabilidade. Diante do 

exposto, as duas versões foram avaliadas e definimos uma versão em inglês final (VIF). Após 

a definição da VIF, foi entregue um cópia do instrumento original (VO) a cada um dos 

tradutores para que fizessem comparações com a VIF. Neste momento, cada parte do 

instrumento (instruções, itens e escala de respostas) foi lida e as traduções feitas foram 

avaliadas  buscando  aquela  que  era  mais  adequada  quanto  às equivalências conceitual e  
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cultural. Ajustes foram feitos quanto à redação de alguns itens na versão inglesa, 

necessitando, então, de reformulações na versão em português CVP-2, obtendo-se assim o 

consenso da versão em português 3 (CVP-3) (Apêndice 4). Após o cumprimento destas 

etapas, encaminhou-se a respectiva versão em inglês ao autor do instrumento, Boyer, para que 

sugestões fossem atribuídas à nova versão do instrumento. Após três dias o autor respondeu 

que ele revisou cuidadosamente a back translation, e que cada questão parecera-lhe refletir o 

real significado da versão original e desta forma foi dada a permissão para a continuidade 

deste trabalho (Anexo 4). 

Foi questionado ao autor quanto à possibilidade de utilizar as caixas de respostas na 

escala tipo Likert do instrumento D-39, visto que na versão original o instrumento apresenta 

uma escala de resposta tipo analógica visual, sobre uma linha de 10 cm, o autor respondeu 

que ele concorda com o uso das “caixas”, uma vez que, da mesma maneira, uma companhia 

farmacêutica o fez e nenhum impacto foi notado no que tange a compreensão do instrumento. 

Desta maneira, optamos por seguir com o instrumento com as “caixas” de respostas. 

 

5.4.4     Análise semântica do instrumento 

 

Para Pasquali (1999) a análise semântica objetiva a verificação de todos os itens de um 

instrumento quanto à sua compreensibilidade aos membros da população à qual o instrumento 

se destina, para tanto é recomendado que esse procedimento seja realizado em pequenos 

grupos de pessoas (três a quatro).   

Diante dessas considerações realizamos tal análise em quatro pacientes em seguimento 

na Unidade Básica de Saúde Anchieta na cidade de São José do Rio Preto – SP (UBS 

Anchieta), visando à compreensão da redação dos 39 itens e suas respostas.  
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Os pacientes fizeram sugestões relacionadas às mudanças de palavras pouco usadas em 

seus cotidianos, por outras mais coloquiais sem alterar, porém, os seus significados.  

Com isso obteve-se a versão em português consenso 4 (CVP-4) (Apêndice 5) a qual foi 

usada no pré-teste junto com os demais instrumentos de coleta de dados. 

 

5.4.5     Pré-teste 

 

A próxima etapa foi a realização do pré-teste que segundo Guilhemin, Bombardier e 

Beaton (1993) pode ser realizado por meio de duas técnicas: aplicação das versões original e 

final do instrumento a um grupo de bilíngües, ou, determinação da compreensibilidade do 

instrumento ao ser aplicado a uma amostra da população alvo. Diante disso optou-se por 

seguir a segunda técnica visto que os autores recomendam que se faça a opção por apenas 

uma das técnicas.  

O pré-teste foi realizado mediante a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, 

contendo o roteiro de caracterização sócio-demográfica e clínica, juntamente com o 

instrumento D-39 em sua versão 4 (CVP- 4), a quatro pessoas com DM-2, em 

acompanhamento na UBS Anchieta, e que não fizeram parte da amostra. Não foi constatado 

nenhum problema quanto ao preenchimento e compreensão dos instrumentos, com isso 

considerou-se finalizada esta etapa e partiu-se para a etapa de validação preliminar do 

instrumento. Após o pré-teste, a versão adaptada do D-39 foi denominada como Versão Final 

em Português (VFP) (Apêndice 6).   

Finalmente fez-se um teste piloto para a análise das propriedades psicométricas do 

instrumento adaptado nesta etapa preliminar denominada de Fase 1. 

De acordo com Pasquali (1999) a psicometria é concebida como “um ramo da 

estatística, quando na verdade ela deve ser concebida como um ramo da psicologia que  
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interfaceia com a estatística”. 

A avaliação das propriedades psicométricas do instrumento adaptado consistiu na 

análise de sua precisão realizada por meio da análise da consistência interna pelo Coeficiente 

Alfa de Cronbach.  

 

5.5 População Base 

 

Pessoas com DM-2 que atenderam aos critérios de inclusão do estudo, atendidas na 

Unidade Básica de Saúde Anchieta do município de São José do Rio Preto – SP.  

 
 

5.5.1     Critérios de Inclusão 

 

Considerando ser DM 2 o de maior prevalência e que suas características clínicas 

diferem do tipo 1 e por essa razão geram necessidades de cuidado diferentes, o presente 

estudo será direcionado às pessoas com DM 2. 

Foram incluídas pessoas com DM-2, de ambos os sexos, com idade acima de 30 anos 

(BOYER; EARP, 1997), independentemente do tipo de tratamento, que apresentassem 

raciocínio preservado e sem limitações ou incapacidades para preenchimento do instrumento e 

que concordassem em participar do estudo. 

 

5.5.2     Critérios de Exclusão 

 

Pessoas com diabetes tipo 1. 

Pessoas com diabetes tipo 2 que apresentarem pelo menos uma das seguintes condições: 

em  tratamento  hemodialítico,  amaurose,  presença  de  seqüelas  de  Acidente  Vascular  
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Cerebral/Insuficiência Cardíaca, amputações prévias em qualquer nível do membro inferior, 

processo de lesão ou úlcera ativa em membros inferiores e pessoas em cadeira de rodas ou 

qualquer outra complicação incapacitante. 

 

5.5.3     População do estudo e amostra 

 

Atualmente a Unidade Básica de Saúde Anchieta do município de São José do Rio 

Preto – SP acompanha 450 pessoas com diabetes mellitus tipo 2, das quais, apenas 218 estão 

cadastradas no (HIPERDIA) Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e ao 

diabetes mellitus; assim os participantes foram recrutados para participação do estudo 

seguindo os critérios de inclusão e exclusão, de acordo com os dados constantes na ficha 

cadastral do HIPERDIA. Quando necessário, eram consultados os dados daqueles que ainda 

não foram cadastrados pelo sistema HIPERDIA, mas que tinham seus dados registrados em 

prontuário da UBS do Anchieta. 

Considerando que a coleta de dados desta pesquisa foi iniciada em novembro de 2007, e 

tão logo se iniciou o período de festas natalinas e de final de ano, a coleta foi comprometida, 

sendo possível a coleta de dados de apenas 52 pessoas com DM2. 

 

5.6 Local do estudo  

 

O estudo foi desenvolvido na Unidade Básica de Saúde Anchieta do município de São 

José do Rio Preto – SP, no horário que antecede as consultas de enfermagem e/ou médicas, 

em sala de reuniões da própria UBS, de forma a oferecer um ambiente privativo, aos pacientes 

potenciais de serem avaliados. 

                                         
Metodologia 



 
71 

 

 

A Unidade Básica de Saúde Anchieta é uma unidade de atenção primária para a região 

norte de São José do Rio Preto. 

 

5.7 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada de acordo com a rotina do serviço, em horário que 

antecede as consultas de enfermagem e/ou médicas, em sala privativa; as pessoas receberam, 

previamente, as informações necessárias e apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), sendo este termo assinado pelo participante da pesquisa e pesquisador 

após a concordância dos mesmos (Apêndice 1). 

 

5.8 Variáveis do estudo 

 

● Sexo: classificado em masculino e feminino. 

 

● Escolaridade para esta variável foi considerado os anos de estudo e classificada de acordo 

com as seguintes categorias: escolaridade alta: ≥ 12 anos de estudo; escolaridade média: < 

12 até nove anos de estudo e escolaridade baixa: < nove anos de estudo. 

 

● Índice de Massa Corporal (IMC): calculado pela fórmula peso (Kg)/altura (metros)2, e 

categorizada em normal para o IMC < 25,0 kg/m2 (incluído a categoria < 18,5 kg/m2 – 

Magros); sobrepeso para o IMC entre 25,0 a 29,9 kg/m2 e obeso para a categoria ≥ 30,0 

kg/m2 (WHO, 1995). 
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● Pressão Arterial Sistólica (PAS): classificada em normal: PAS < 130 mmHg e em 

alterada: PAS ≥ 130 mmHg, segundo a proposta do Executive Summary of the Third Report 

of the National Cholesterol Education Program (2001). 

 

● Pressão Arterial Diastólica (PAD): classificada em normal: PAD < 85 mmHg e 

em alterada: PAD ≥ 85 mmHg, segundo a proposta do Executive Summary of the Third 

Report of the National Cholesterol Education Program (2001). 

 

● Controle Glicêmico: classificada em normal: < 110 mg/dl, adequado < 126 mg/dl (baixo 

risco para complicações), admissível 126-140 mg/dl (moderado risco para complicações) e 

inadequado >140 mg/dl (alto risco para complicações), segundo a proposta da Asociación 

Latinoamericana de Diabetes – Guias ALAD 2000 para El diagnóstico y manejo de La 

diabetes mellitus tipo 2 com medicina basada em evidencia. 

 

5.9 Instrumentos utilizados  

 

Os dados sócio-demográficos e clínicos foram obtidos no prontuário médico utilizando-

se um instrumento estruturado, o qual foi adaptado de acordo com o cadastro do HIPERDIA e 

incluem: sexo, idade, escolaridade, estado civil, tempo de doença e comorbidades (Apêndice 

7). 

Os dados referentes à qualidade de vida foram coletados mediante aplicação do 

instrumento D-39 adaptado culturalmente para o Brasil (Apêndice 6). 
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5.10 Análise dos dados 

 

Os dados obtidos nos grupos foram digitados e processados eletronicamente. O nível de 

significância adotado nos testes foi de 0,05. Os cálculos das análises estatísticas foram 

realizados com auxílio do Programa Statistical Pachage for the Social Sciences (SPSS) versão 

11.5, para cálculo das análises descritivas, de variabilidade (desvio-padrão, mínimo e 

máximo) e de tendência central (média e mediana), e psicométricas da versão em português 

do instrumento D-39 e das demais variáveis do estudo.  

O Teste de Correlação de Pearson foi utilizado para acessar as intercorrelações entre as 

dimensões do D-39. Para as correlações, o valor de r pode assumir valores positivos e 

negativos, e ser interpretado como a força ou magnitude da correlação, devendo para tanto 

considerar o contexto do estudo para a interpretação dos valores obtidos (MUNRO apud 

MEDINA, 2006). 

As correlações podem ser interpretadas da seguinte forma de acordo com os 

especialistas do Britsh Medical Journal (BMJ) apud MEDINA (2006): 

 

● Ausente ou muito fraca: 0,00 – 0,19 

● Fraca: 0,20 – 0,39 

● Moderada: 0,40 – 0,59 

● Forte: 0,60 – 0,79 

● Muito forte: 0,80 – 1,00 

 

A análise multitraço-multimétodo foi utilizada para checar a validade convergente e 

discriminante do instrumento D-39. O programa utilizado para esta finalidade foi o “Multitrait 

Analysis Program (MAP), desenvolvido por Ware Jr. et al (1998). 
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A consistência interna dos itens no instrumento foi obtida pela estatística alfa de 

Cronbach. 

Foi utilizado também o Teste U, não paramétrico, de Manney-Whitney para avaliar 

descritivamente a validade discriminante do D-39, quanto aos participantes usuários ou não de 

insulina.  

 

5.11 Aspectos éticos 

 

O estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de 

Rio Preto - FAMERP, São José do Rio Preto. 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Rio Preto – 

FAMERP no dia 26 / 06 / 2007, tendo sido aprovado no dia 16/07/2007, de acordo com o 

processo FAMERP nº 4090/2007 (Anexo 1).  

Os participantes foram orientados sobre os objetivos da pesquisa, sobre o caráter 

voluntário da própria participação, o manejo confidencial das informações, sobre o direito de 

retirar o consentimento dado, em qualquer momento da pesquisa, sem que isso interfira na 

atenção de saúde proporcionada pela unidade de saúde, à qual recorre para o cuidado da 

enfermidade. 

 

5.12 Análise das propriedades de medida 

 

5.12.1     Análise de validade  

 

Foram testadas as validades de face, de conteúdo e de construto. As duas primeiras 

foram  verificadas  pelo  consenso  obtido  pela  equipe  multidisciplinar,  contando com a  
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participação de um paciente com DM-2, quanto à verificação do instrumento estar medindo o 

que se propõe medir (validade de face) e a relevância de cada item/domínio no construto 

estudado (validade de conteúdo). 

A validade de construto está relacionada com o quão adequadamente um instrumento 

avalia o construto teórico. Sendo assim o construto deve deixar o construto explícito. Desta 

forma para acessar a validade de construto, descritivamente, a validade discriminante do D-39 

foi obtida por meio de seus escores entre as duas condições, uso e não uso de insulina como 

tratamento medicamentoso, utilizando o Teste U, não paramétrico, de Manney-Whitney.  

A validade discriminante e convergente foi analisada através do MAP de modo a 

acessar a força de correlação entre os itens e suas respectivas dimensões assim como com as 

demais. 

 

5.12.2     Análise da confiabilidade 

 

A análise da consistência interna do instrumento traduzido foi realizada através do 

coeficiente Alfa de Cronbach, indicador este que reflete o grau de covariância dos itens  

entre si. Este assume valores entre zero e um, dentre os quais, os valores acima de 0,70 

refletem um alto grau de consistência interna (POLIT; HUNGLER, 2003). Valores baixos 

para consistência interna indicam que alguns itens individuais podem estar medindo 

características diferentes (CUMMINGS et al., 2003). 

McHorney, Kosinski e Ware (1994), estabeleceram a nota de corte para medidas que 

seriam descartadas no valor de 0.40, após estudo de validação de um instrumento de 

qualidade de vida. 
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As etapas percorridas, no processo de adaptação transcultural do D-39, estão 

esquematizadas na Figura 1. 

 
Figura 1 - Processo de adaptação transcultural do D-39 (Adaptado Ferreira, 2006) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* etapas não integrantes da Fase I 
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6. Resultados 

 

6.1  Adaptação transcultural do Diabetes-39 

 

6.1.1     Tradução e back translation 

 

Na tradução do instrumento D-39 do inglês para o português, manteve-se a 

originalidade do instrumento. Entretanto, após a comparação entre as versões original e 

traduzida (CVP – 1), realizada pelo Comitê de juízes, alterou-se o exemplo do instrumento 

original ter um automóvel, por ter um problema de saúde. 

  

6.1.2     Equivalência Semântica e Idiomática, Conceitual e Cultural 

 

A comparação entre as versões original e traduzida (CVP - 1), realizada pelo Comitê de 

Juízes, trouxe contribuições para um melhor refinamento do instrumento. As equivalências 

entre as versões do D-39 foram estabelecidas mediante a concordância de pelo menos 80% 

dos avaliadores do comitê, as sugestões incluídas e os itens mantidos estão no Quadro 2. 

No quadro 3,  tem-se os itens e os respectivos domínios do D-39 que sofreram 

modificações, após a avaliação pelo comitê de juízes, resultando no consenso da versão em 

português (CVP – 2) (Apêndice 3). 
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Quadro 2 - Itens modificados dos domínios do D-39 na CVP – 1 e suas respectivas modificações após 
avaliação do Comitê de Juízes (CVP-2). São José do Rio Preto – SP, 2008.  
 
 

Domínios 
do D-39 

Nº 
item 

Item na CVP - 1 Item após avaliação dos juízes 
CVP-2 

1 
Seu horário de medicação de 
diabetes 

Pelo uso diário de sua medicação para o 
diabetes. 

Controle do 
diabetes 

5 
Restrições alimentares 
necessárias para o controle do 
seu diabetes. 

Pelas restrições alimentares necessárias para o 
controle do seu diabetes. 

15 
Perder o controle dos níveis de 
açúcar. 

Por perder o controle dos seus níveis de 
açúcar no sangue. 

17 
Testar os seus níveis de açúcar 
(glicose). 

Por ter que testar os seus níveis de açúcar 
(glicose). 

24 
Ter seu diabetes bem 
controlado. 

Por tentar manter seu diabetes bem 
controlado. 

Controle do 
diabetes 

27 
Manter os registros dos seus 
níveis de açúcar. 

Por manter os registros (anotações) dos seus 
níveis de açúcar. 

Impacto 
Social 

20 
Ficar com vergonha por você 
ter diabetes. 

Pelo constrangimento por ter diabetes. 

3 Grau de energia limitado. Pela diminuição ou falta de energia. 

9 Sentimentos de fraqueza. Pela sensação de fraqueza 

10 
Restrições na distância que 
você pode andar. 

Pelo quanto você consegue andar 

11 Necessidade de exercícios. 
Pela necessidade de realizar exercícios 
regularmente 

32 
Ter necessidade de descansar 
com freqüência. 

Pela necessidade de descansar com freqüência. 

Energia e 
Mobilidade 

34 

Ter problemas em cuidar de 
você mesmo (a) (de vestir, 
tomar banho ou usar o vaso 
sanitário). 

Pelas dificuldades em cuidar de você mesmo 
(a) 
(de se vestir, tomar banho ou usar o vaso 
sanitário). 

 
 

 

                   
Resultados 



 
80 

 

 

Nos demais itens da versão em português, consenso 1 (CVP-1), entre eles, os itens A2, 

A4, A6, A7, A8, A12, A13, A14, A16, A18, A19, A21, A22, A23, A25, A26, A28, A29, A30, 

A35, A36, A37, A38, A39, acrescentou-se antes de cada afirmativa as contrações – por, pelo 

(a). O enunciado B, e os extremos de respostas do item B2, foram mantidos como na primeira 

versão (Quadro 3). 

Já o Enunciado A, o exemplo deste, o enunciado A’, os extremos de respostas de todos 

os itens, os itens A1, A3, A5, A9, A10, A11, A15, A17, A20, A24, A27, A31, A32, A33, 

A34, B1 e seus extremos de respostas e B2 foram modificadas. 

 

Quadro 3 - Modificações de itens e respostas após avaliação do Comitê de Juízes (CVP-2). São José 
do Rio Preto – SP, 2008.  
 
 

Itens D-39 (CTP - 1) D-39 (CTP - 2) 

Enunciado A 
 

A qualidade de vida das pessoas é afetada 
por muitas coisas. Estas coisas podem 
incluir saúde, oportunidade de recreação e 
férias, amigos e família, e um trabalho. 
Este questionário é realizado para nos 
ajudar a compreender sobre o que afeta a 
qualidade de vida de pessoas com diabetes. 
A seguir pergunta-se sobre sua qualidade 
de vida. Para cada frase abaixo, coloque um 
“X” no número que mostra qual opção 
afeta sua qualidade de vida “muito 
afetada”, “não afetada”, ou “mais ou 
menos”. Um exemplo é mostrado abaixo. 
Por exemplo, se você pensava que ter um 
automóvel afetasse a sua qualidade de vida 
até um certo ponto, mas não ao extremo, 
você poderia marcar na linha como 
mostrado. 

A qualidade de vida das pessoas é afetada 
por muitas coisas. Estas coisas podem 
incluir saúde, oportunidade de lazer e férias, 
amigos e família, e um trabalho. Este 
questionário é realizado para nos ajudar a 
compreender  sobre o que afeta a qualidade 
de vida das pessoas com diabetes. 
A seguir pergunta-se sobre sua qualidade de 
vida. Para cada frase abaixo, coloque um 
“X” no número que mostra qual opção afeta 
sua qualidade de vida num grau de 
“extremamente afetada” (7), “não afetada” 
(1), ou “mais ou menos” (de 2 a 6). Um 
exemplo é mostrado abaixo. Pro exemplo, 
se você pensa que um problema de saúde 
afeta a sua qualidade de vida, até certo 
ponto, mas não extremamente, você pode 
marcar na linha como mostrado. 

Exemplo 

Durante o mês passado, quanto sua 
qualidade de vida foi afetada por: 
 
Ter um veículo 

Durante o mês passado, quanto sua 
qualidade de vida foi afetada:  
 
Por ter um problema de saúde 

Enunciado A’ 
DURANTE O MÊS PASSADO, 
QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA 
FOI AFETADA POR: 

DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO 
SUA QUALIDADE DE VIDA FOI 
AFETADA: 
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Quadro 3 (continua) - Modificações de itens e respostas após avaliação do Comitê de Juízes (CVP-
2). São José do Rio Preto – SP, 2008.  
 
 

Itens D-39 (CTP - 1) D-39 (CTP - 2) 

Extremos de 
respostas 

- Não afetada 
 

- Muito afetada 

- Não foi afetada 
 

- Extremamente afetada 

A1 Seu horário de medicação de diabetes 
Pelo uso diário de sua medicação para o 
diabetes. 

A2 
Preocupação relacionada com questões 
financeiras. 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Pela).  

A3 Grau de energia limitado. Pela diminuição ou falta de energia. 

A4 
Seguir seu tratamento para o diabetes 
prescrito pelo médico. 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A5 
Restrições alimentares necessárias para o 
controle do seu diabetes. 

Pelas restrições alimentares necessárias para 
o controle do seu diabetes. 

A6 Preocupações sobre seu futuro. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Pelas). 

A7 Outros problemas de saúde além do diabetes. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A8 Estresse ou pressão em sua vida. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Pelo). 

A9 Sentimentos de fraqueza. Pela sensação de fraqueza 

A10 Restrições na distância que você pode andar. Pelo quanto você consegue andar 

A11 Necessidade de exercícios. 
Pela necessidade de realizar exercícios 
regularmente 
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Quadro 3 (continuação) - Modificações de itens e respostas após avaliação do Comitê de Juízes 
(CVP-2). São José do Rio Preto – SP, 2008.  
 
 

Itens D-39 (CTP - 1) D-39 (CTP - 2) 

A12 Perda ou embassamento de sua visão. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Pela). 

A13 Não ser capaz de fazer o que você quer. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A14 Ter diabetes. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A15 Perder o controle dos níveis de açúcar. 
Por perder o controle dos seus níveis de 
açúcar no sangue. 
 

A16 
Outras doenças além do diabetes. 
 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A17 Testar os seus níveis de açúcar (glicose). 
Por ter que testar os seus níveis de açúcar 
(glicose). 

A18 
O tempo necessário para controlar o seu 
diabetes. 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Pelo). 

A19 
As restrições que seu diabetes impõe sobre 
sua família e amigos. 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Pelas). 

A20 Ficar com vergonha por você ter diabetes. Pelo constrangimento por ter diabetes. 

A21 Diabetes interferir na sua vida sexual. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Pelo). 

A22 Sentimento de tristeza ou depressão 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 
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Quadro 3 (continuação) - Modificações de itens e respostas após avaliação do Comitê de Juízes 
(CVP-2). São José do Rio Preto – SP, 2008.  
 
 

Itens D-39 (CTP - 1) D-39 (CTP - 2) 

A23 Problemas com função sexual. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A24 Ter seu diabetes bem controlado. 
Por tentar manter seu diabetes bem 
controlado. 

A25 Complicações provenientes do seu diabetes. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A26 
Fazer coisas que sua família ou seus amigos 
não fazem. 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A27 
Manter os registros dos seus níveis de 
açúcar. 

Por manter os registros (anotações) dos seus 
níveis de açúcar. 
 

A28 
A necessidade de comer em intervalos 
regulares. 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Pela). 

A29 
Não ser capaz de fazer atividades domésticas 
ou outros trabalhos que estão relacionados 
com a casa. 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A30 Diminuição do interesse pelo sexo. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Pela). 

A31 
Ter seu plano central relacionado com o 
diabetes. 
 

Por ter sua rotina organizada em função do 
diabetes. 
 

A32 
Ter necessidade de descansar com 
freqüência. 

Pela necessidade de descansar com 
freqüência. 
 

A33 
Problemas em subir escadas. 
 

Por dificuldades em subir escadas. 
 

A34 

Ter problemas em cuidar de você mesmo (a) 
(de vestir, tomar banho ou usar o vaso 
sanitário). 
 

Pelas dificuldades em cuidar de você 
mesmo (a) 
(de se vestir, tomar banho ou usar o vaso 
sanitário). 
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Quadro 3 (conclusão) - Modificações de itens e respostas após avaliação do Comitê de Juízes (CVP-
2). São José do Rio Preto – SP, 2008.  
 
 

Itens D-39 (CTP - 1) D-39 (CTP - 2) 

A35 
Sono agitado. 
 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Pelo). 

A36 
Andar mais devagar que os outros. 
 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A37 Ser chamado de diabético. 
Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A38 
Ter o diabetes interferindo em sua vida 
familiar. 
 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Por). 

A39 
Diabetes em geral. 
 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Pelo). 

A19 
As restrições que seu diabetes impõe sobre 
sua família e amigos. 

Mantida, porém precedida da preposição 
(Pelas). 

Enunciado B Avaliações Gerais Mantido. 

B1 

 

Marque um “X” na linha abaixo que 
indique uma medida para sua qualidade de 
vida geral. 
 
- Qualidade mais baixa 
- Qualidade mais alta 
 

Marque um “X” na linha abaixo que indique 
a medida da sua qualidade de vida geral. 
 
- Menor Qualidade                                                               
- Maior Qualidade 
               

B2 

 

Marque um “X” na linha abaixo que 
demonstre o que você pensa sobre a 
gravidade do seu diabetes. 
 
- Nada grave 
- Extremamente grave 
 
 

Marque um “X” na linha abaixo que indique 
o quão grave você acha que é o seu 
diabetes. 
 
- mantido 
- mantido 
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6.1.3     Análise semântica entre as pessoas com DM-2 

 
Após aplicação do instrumento D-39 a uma amostra de quatro pacientes, a fim de que 

cada um deles desse a sua contribuição no que tange a compreensibilidade das questões e das 

respostas, os pacientes relataram que as questões são de fácil entendimento, enquanto que 

para a escala de resposta todos eles solicitaram que as respostas são mais fáceis de serem 

atribuídas por eles, quando as mesmas estiverem diretamente relacionadas aos números que 

são mostrados na escala como mostra as opções de 1 a 7, desta forma optou-se por seguir a 

sugestão dos pacientes, ou seja, as respostas com os números como eles se mostram sem 

haver aproximações de 0,5 pontos; diferentemente de como acontece na escala original, pois 

caso o “X” assinalado se aproxime das margens da caixa de respostas, atribui-se a pontuação 

de (-0,5) à esquerda  ou (+0,5) à direita ao escore do item. Esta forma de analisar os escores 

também foi adotada por Lopez-Carmona e Rodriguez-Moctezuma (2006) no estudo que 

realizaram de Adaptação e Validação do mesmo instrumento D-39, para pessoas com 

Diabetes mellitus tipo 2 do México. 

 

Tabela 1 - Sugestões após a análise semântica realizada pelos participantes do estudo. São José do Rio 

Preto – SP, 2008. 

 

Itens Antes da análise semântica realizada 
pelos pacientes 

Após análise semântica dos pacientes 

17 Por ter que testar os seus níveis de açúcar 
(glicose) Por ter que testar os seus níveis de açúcar 

25 Por complicações provenientes do seu 
diabetes Por complicações devido o seu diabetes 

32 Pela necessidade de descansar com 
freqüência 

Pela necessidade de descansar várias 
vezes no dia 
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No momento da análise semântica junto aos participantes verificou-se que no item 17 

todos eles referiram que glicose e açúcar se tratavam do mesmo componente e que estaríamos 

sendo repetitivas; portanto, excluiu-se (açúcar) do item e manteve-se glicose; no item 25 a 

palavra “proveniente” exigiu que a pesquisadora explicasse aos pacientes do que estaria 

tratando a pergunta, somente após uma explicação é que eles entendiam, sendo assim foi 

solicitada a eles qual a melhor maneira de se perguntar este mesmo item, e então eles 

sugeriram a substituição do termo proveniente por devido o diabetes; no item 32 os pacientes 

com menor nível de escolaridade referiram que não entendiam a palavra freqüência, e então 

sugeriram que se perguntasse “...descansar várias vezes no dia”. 

 

6.2  Caracterização demográfica e clínica da amostra estudada 

 

No período compreendido entre outubro de 2007 a janeiro de 2008, foram coletados 

dados de 52 participantes. A caracterização dos participantes de acordo com o sexo, idade, 

estada civil e nível de escolaridade encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos 52 participantes do estudo, segundo sexo, idade, estado civil e nível de 

escolaridade e características clínicas. São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Variável n (%) Média (DP) Mediana Mínimo Máximo 

Sexo      

Masculino 18 (34,6%)     

Feminino 34 (65,4%)     

      

Categorização da Idade      

45-55 11 (21,2%)     
 

56-65 18(34,6)     
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Tabela 2 (continua)  – Distribuição dos 52 participantes do estudo, segundo sexo, idade, estado civil 

e nível de escolaridade e características clínicas. São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Variável n (%) Média (DP) Mediana Mínimo Máximo 

66-75 
21(40,4) 

 
    

>75 2(3,8)  
   

Idade (anos) 52 (100%) 62,8 (8,6) 63 45 84 

      

Estado civil      

- Vive com 
companheiro (a) 

com laços conjugais 
ou filho(s) 

39 (75)     

 

- Convive com 
familiares ou outras 

pessoas, sem 
companheiro ou 

laços de 
consangüinidade 

10 (19,2%)     

 

Vive só 3 (5,8%)     

      

Nível de escolaridade      

Sem escolaridade 
(não sabe ler e 

escrever) 
9 (17,3%)     

 
Baixa escolaridade  

( < 9 anos de estudo) 
37 (71,1%)     

 
Média  escolaridade  
(< 12 anos a 9 anos 

completo de estudos) 

5 (9,6%)     

 
Alta escolaridade 

     ( ≥ 12 anos de estudos) 
1 (2%)     
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Tabela 2 (conclusão)  – Distribuição dos 52 participantes do estudo, segundo sexo, idade, estado civil 

e nível de escolaridade e características clínicas. São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

 

Analisando a tabela 2, constata-se predomínio de indivíduos do sexo feminino (34/52; 

65,4%), casados e sem filhos (14/52; 26,9%), e que vive com companheiro ou filho (s) 

(22/52; 42,3%), com idade entre 45 e 84 anos (média = 62,8 e DP = 8,6) e baixa escolaridade  

 

                  
Resultados 

Variável n (%) Média (DP) Mediana Mínimo Máximo 

Participantes 

Diagnosticados com 

Hipertensão Arterial        

Sistêmica * 

 

Masculino 

 

Feminino 

 

 
43 (82,7%) 

 
 
 
 

15 (34,8%) 

 

28 (65,2%) 

    

PAS (mmHg)  136,15 (22,0) 140 90 200 

PAD (mmHg)  80,57 (13,34) 80 60 120 

Tempo de doença  9,15 (4,2) 9 1 20 

ControleGlicêmico **  175,3 (54,2) 164,6 98 305 

<110 
Masculino 
feminino 

3 (5,7%) 
3 
0 

    

 
110 ├ 126 
Masculino 
Feminino 

 
4 (7,6%) 

2 
2 

    

 
126 ├  140 
Masculino 
Feminino 

 
10 (19,2%) 

3 
7 

    

 
≥140 

Masculino 
Feminino 

 
35 (67,3%) 

10 
25 
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(31/52; 59,6%, com ensino fundamental incompleto ou não sabe ler e escrever ou 

alfabetizado) (Tabela 2 ). 

Ao analisar a duração da doença entre os participantes verifica-se uma média de 9,15 

anos de convivência com a doença DM-2, com um DP = 4,2, mediana de 9 anos, sendo que o 

tempo mínimo de doença observado na amostra foi de 1 ano e o máximo de 20 anos. 

Em relação às comorbidades verifica-se a presença de hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), retinopatia, nefropatia e neuropatia. Desta forma constata-se uma freqüência elevada 

de HAS (43/52; 82,7%), entretanto, a média da pressão arterial sistólica (PAS) ficou em 136, 

15 mmHg (DP = 22) e a pressão arterial diastólica (PAD) ficou em 80,57 mmHg (DP = 

13,34) (Tabela 5), permitindo assim, observar um bom controle da hipertensão arterial, 

considerando os valores de referência da Executive Summary of the Third Report of the 

National Cholesterol Education Program (2001). 

Dados do Monitoramento da Glicose Sangüínea (MGS) foram coletados em prontuário 

médico, em relação às três últimas dosagens da glicemia de jejum realizadas nos últimos doze 

meses, para tanto, fez-se a média aritmética entre os três valores obtidos a fim de 

estabelecermos um valor único. Considerando também que os pacientes em seguimento na 

UBS Anchieta fazem o monitoramento da glicemia de jejum a cada três meses, tanto nas 

consultas médicas quanto nas de enfermagem a média dos valores da glicemia de jejum ficou 

em 175,37 mg/dl (DP = 54,27), mediana igual a 164,66 mg/dl, mostrando como valores 

mínimo iguais a 98 mg/dl e valores máximos iguais a 304,66 mg/dl. Considerando que a 

atividade física faz parte do tratamento das pessoas que têm DM-2, desde que os níveis 

glicêmicos estejam abaixo de 200 mg/dl (MS, 2006), o sedentarismo é um dos fatores que 

deve ser analisado em uma pesquisa que aborda este assunto, e como esperado foi encontrado 

um elevado índice de sedentarismo entre os participantes; com maior freqüência entre o sexo  
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feminino (23;34/67,6%) enquanto que os homens totalizam entre os sedentários 

(10;18/55,5%) (Tabela 3) . 

 
 
Tabela 3 – Distribuição dos participantes de acordo com a prática de atividade física e sexo. São José 

do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Sexo do Paciente 
Variável  

Masculino Feminino 
n % 

Sedentário 10 23 33 (63,5) Prática de atividade 
física Não-sedentário 8 11 19 (36,5) 

Total 18 34 52 (100) 

 

Quanto ao sedentarismo nota-se que a maioria dos participantes 33 (63,5%) referiu ser 

sedentário, entretanto, este tipo de resposta provavelmente possa estar relacionada ao próprio 

perfil da amostra visto que a maioria estava representada por pessoas idosas (média de idade 

62,8 anos) e mantendo um controle glicêmico inadequado ( > 140 mg/dl) o que contra indica 

a prática de atividades físicas (ALAD, 2000). 

 Dados sobre a prática do tabagismo também foram coletados, entretanto não mostraram 

relevância quanto aos possíveis prejuízos à saúde da pessoa com DM, dos 52 participantes 

somente 8 (15,4%) fumavam, enquanto que 44 (84,6%) não fumavam. Dentre as principais 

comorbidades identificadas tivemos casos retinopatia 6 (11,5%), nefropatia 8 (15,40), a qual 

não levava o paciente a fazer hemodiálise, e, nenhum caso de neuropatia. Foi observado 

também um pequeno número de pessoas que foram acometidas por problemas cardíacos, das 

quais três tinham histórico de IAM prévio, sem seqüelas. 

A caracterização dos participantes de acordo com o tipo de tratamento se encontra na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 - Distribuição dos 52 participantes do estudo de acordo com o sexo e a combinação da 

terapia medicamentosa para controle do DM - 2. São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

 
 

Quanto ao tipo de tratamento verificou-se que as pessoas com diabetes mellitus tipo 2 

que participaram do estudo, 49 (94,2%) faziam uso de antidiabéticos orais; dos quais 29 

(55,8%) utilizavam  terapia combinada com insulina e antidiabéticos orais, 22 (43,3%) 

somente com antidiabéticos orais  apenas um participante controlava o diabetes mellitus com 

atividade física e dieta alimentar e dois usavam somente a insulina como terapia 

medicamentosa . 

Observa-se também um predomínio do uso de insulina no sexo feminino 20 (58,8%), 

considerando o total de mulheres, enquanto que os homens foi em nove usuários (50%).  

O grupo de antidiabéticos orais mais utilizados pelos participantes desta pesquisa são 

aqueles fornecidos pelo Sistema Único de Saúde via Ministério da Saúde às UBSs os quais 

estão discriminados na Tabela 5, juntamente com a freqüência de consumo. 

 

 

 

 

                                                                                                            
Resultados 

Uso de antidiabético oral Sexo do paciente Faz uso de 
insulina Não Sim Masculino Feminino 

Total 

1 (2 %) 22  (43,2%) 9 14 23 Não 
 
 

Sim 2 (3,8%) 27 (51,9) 9 20 29 

Total 3 (5,8%) 49 (94,2%) 18 34 52 
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Tabela 5 - Distribuição dos participantes segundo a freqüência de consumo e tipo de antidiabéticos 

orais. São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

GLIBENCLAMIDA Nº de vezes ao 

dia 
0 1 2 3 4 5 6 

TOTAL 

0 3 1 4 2 0 0 0 10 

1 2 1 0 2 0 0 0 5 

2 4 4 4 17 3 0 1 33 

M
E

T
F

O
R

M
IN

A
 

3 1 0 0 1 2 0 0 4 

TOTAL 10 6 8 22 5 0 1 52 

 

 

Quanto ao uso de antidiabéticos orais destaca-se que dos 52 participantes, 33 deles 

consomem dois comprimidos do antidiabético Metformina diariamente, enquanto que 22 

pessoas consomem três comprimidos do antidiabéticos Glibenclamida, destes,  17 fazem uso 

combinado dos dois antidiabéticos, sendo dois comprimidos de Metformina ao dia e três 

comprimidos de Glibenclamida. 

Com relação ao índice de massa corporal (IMC) da população estudada 8 (15,38%) 

encontrava-se na faixa de normalidade e 44 (84,62%) foram classificados nas categorias 

sobrepeso e obesidade de acordo com a Tabela 6.  

A média do IMC (em kg/m2) ficou em torno de 30,17 com um DP = 5,58, a mediana foi 

de 28,76, e o valor mínimo e máximo iguais a 19,89 e 48,44, respectivamente. 
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Tabela 6 - Distribuição das pessoas com diabetes mellitus tipo 2 participantes do estudo de acordo 

com o índice de massa corporal (IMC) e sexo. São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Sexo do Paciente IMC* 
Kg/m2 Masculino Feminino 

Total % Média (DP) Mediana Mínimo Máximo 

3 5 8 15,38 

7 14 21 40,38 

< 25,0 
 

25,0-29,9 
 

> 30,0 8 15 23 44,24 

Total 18 34 52 100 

30,17(5,58) 28,76 19,89         48,44 

* Fonte: WHO, 1995 

 
 

O resultado referente ao histórico familiar de saúde dos participantes que chamou a 

atenção é que 31(59,6%) destes participantes relataram antecedentes familiares para doenças 

cardíacas é preocupante em relação aos agravos para o DM-2 visto que outro agravante 

também foi encontrado nesta amostra, ou seja, eleva IMC que constituem fatores de risco 

como citado previemante, no estudo de Valensi (2005). 

 

6.3 Estatística descritiva do D-39 na amostra estudada 

 

A análise dos resultados do D-39 pode ser realizada por meio da soma das respostas 

obtidas do total dos itens nos respectivos domínios, dividida pela diferenças entre o intervalo 

possível  - máximo e mínimo - (273-39). O valor total de seus 39 itens (intervalo possível 39 a 

273) e a média dos itens (intervalo de 1 a 7), indicam que maiores valores correspondem a 

piores estados de saúde. 

Na Tabela 7, estão apresentados os valores mínimos e máximos (intervalo obtido), 

bem como os valores medianos, médios e desvios-padrão para cada um dos itens e escore 

total do instrumento D-39.  
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Tabela 7 – Estatística descritiva do D-39, valor total, intervalo obtido, mediana, média dos escores 

obtidos nos itens que compõem o instrumento e de cada um dos 39 itens para a amostra estudada 

(n=52). São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

D-39 intervalo obtido mediana média Desvio-padrão 

Total dos 39 itens 49-217 163 152,5 38,6 
Item 1 1-7 4 4,0 2,0 

Item 2 1-7 5,0 4,7 1,8 

Item 3 1-7 5,0 4,3 1,8 

Item 4 1-7 4,0 3,8 2,1 

Item 5 1-7 4,0 3,9 1,9 

Item 6 1-7 5,0 4,5 1,8 

Item 7 1-7 4,0 4,0 1,7 

Item 8 1-7 4,0 4,0 1,9 

Item 9 1-7 4,0 4,2 2,1 

Item 10 1-7 3,0 3,2 1,9 

Item 11 1-7 3,0 3,7 2,0 

Item 12 1-7 4,0 4,1 1,8 

Item 13 1-7 3,0 3,8 1,9 

Item 14 1-7 6,0 5,0 2,1 

Item 15 1-7 4,0 4,0 1,7 

Item 16 1-7 4,0 3,7 2,0 

Item 17 1-7 3,0 3,8 2,0 

Item 18 1-7 4,0 3,9 1,8 

Item 19 1-7 3,0 3,2 2,0 

Item 20 1-7 4,0 4,0 2,1 

Item 21 1-7 5,0 4,3 2,0 

Item 22 1-7 5,0 4,5 2,1 

Item 23 1-7 4,0 3,8 2,0 

Item 24 1-7 4,0 4,0 1,8 

Item 25 1-7 4,0 3,9 2,1 

Item 26 1-7 3,5 3,6 2,0 

Item 27 1-7 3,0 3,3 1,9 

Item 28 1-7 4,0 3,9 1,9 

Item 29 1-7 3,0 3,3 2,1 

Item 30 1-7 4,0 3,8 2,1 

Item 31 1-7 4,0 3,9 1,7 

Item 32 1-7 3,0 3,3 1,8 

Item 33 1-7 4,0 3,9 2,2 

Item 34 1-7 2,0 2,4 1,9 

Item 35 1-7 5,0 4,8 2,0 
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Tabela 7 (continuação) – Estatística descritiva do D-39, valor total, intervalo obtido, mediana, média 

e DP dos itens e de cada um dos 39 itens para a amostra estudada (n=52). São José do Rio Preto – SP, 

2008. 

 

D-39 intervalo obtido média mediana Desvio-padrão 

Item 36 1-7 3,3 3,0 2,2 

Item 37 1-7 3,0 3,0 2,0 

Item 38 1-7 3,3 3,0 2,1 

Item 39 1-7 4,9 5,0 2,0 

Item ag 1 1-7 4,4 4,5 1,3 

Item ag 2 1-7 4,2 4,0 1,8 

 

 

A média do escore total do D-39 foi de 152,5, com DP = 38,6; a mediana obteve valor 

de 163 do intervalo possível (39 a 273), e, os valores mínimos e máximos na escala total 

ficaram entre 49 e 217, respectivamente. De modo geral, em quase todos os itens observamos 

valores acima da média possível para o intervalo das respostas (1 a 7), sendo que o valor 

mínimo em cada item é igual a um (1) e o valor máximo sete (7). 

 

6.4 Freqüências das respostas dos itens por domínios do D-39 

 

Nas Tabelas 8, 9, 10,11 e 12 são mostradas as freqüências das respostas aos itens de 

cada um dos cinco domínios do D-39. Observa-se também, que para cada um dos domínios há 

uma variabilidade nas respostas dos participantes em todos os itens correspondentes da escala. 
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Tabela 8 – Distribuição das freqüências de respostas aos itens do domínio Controle do Diabetes do D-

39 para a amostra estudada (n=52). São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Respostas 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Itens 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1 8 (15,4) 9 (17,3) 4 (15,4) 9  (17,3) 7  (13,5) 6  (11,5) 9  (17,3) 

4 11 (21,2) 7 (11) 4 (7) 8  (4) 9  (8) 5  (9) 8  (5) 

5 9 (17,3) 6 (11,5) 3 (5,8) 13  (25,0) 7  (13,5) 9  (17,3) 5  (9,6) 

14 7 (13,5) 3 (5,8) 3 (5,8) 5  (9,6) 6  (11,5) 8  (15,4) 20  (38,5) 

15 4 (7,7) 7 (13,5) 8 (15,4) 14  (26,9) 7  (13,5) 5  (9,6) 7  (13,5) 

17 9 (17,3) 6 (11,5) 12 (23,1) 3  (5,8) 7  (13,5) 9  (17,3) 6  (11,5) 

18 5 (9,6) 7 (13,5) 13 (25,0) 8  (15,4) 5  (9,6) 8  (15,4) 6  (11,5) 

24 7 (13,5) 4 (7,7) 8 (15,4) 12  (23,1) 9  (17,3) 6  (11,5) 6  (11,5) 

27 13 (25,0) 8 (15,4) 9 (17,3) 7  (13,5) 5  (9,6) 7  (13,5) 3  (5,8) 

28 10 (19,2) 5 (9,6) 5 (9,6) 9  (17,3) 10  (19,2) 8  (15,4) 5  (9,6) 

31 5 (9,6) 8 (15,4) 9 (17,3) 10  (19,2) 9  (17,3) 6  (11,5) 5  (9,6) 

39 4 (7,7) 5 (9,6) 5 (9,6) 4  (7,7) 9  (17,3) 7  (13,5) 18  (34,6) 

 

 

No domínio Controle do Diabetes, verifica-se uma maior freqüência para a resposta 7 

“extremamente afetada”, nos itens 14 e 39, refletindo que entre 34,6% e 38,5% dos 

participantes, os aspectos relacionados ao fato de ter diabetes e se sentirem constrangidos por 

isso podem influenciar a qualidade de vida. 
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Tabela 9 – Distribuição das freqüências de respostas aos itens do domínio Ansiedade e Preocupação 

D-39 para a amostra estudada (n=52). São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Respostas 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Itens 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

2 3 (5,8) 6 (11,5) 6  (11,5) 5  (9,6) 11 (21,2) 10  (19,2) 11 (21,2) 

6 6 (11,5) 2 (3,8) 5  (9,6) 12  (23,1) 8  (15,4) 10 (19,2) 9  (17,3) 

8 6 (11,5) 6 (11,5) 9  (17,3) 9  (17,3) 8  (15,4) 7  (13,5) 7  (13,5) 

22 6 (11,5) 5 (9,6) 9  (17,3) 5  (9,3) 4  (7,7) 10 (19,2) 13 (25,0) 

 
  

As respostas aos itens do domínio Ansiedade e Preocupação têm distribuições variadas, 

sendo possível observar uma distribuição mais homogênea para as respostas 6 “mais ou 

menos” e 7  “extremamente afetada”, com uma freqüência em torno de 18% e 19,2 %, 

respectivamente. 

 

Tabela 10 – Distribuição das freqüências de respostas aos itens do domínio Sobrecarga Social D-39 

para a amostra estudada (n=52). São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Respostas 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Itens 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

19 15  (28,8) 10 (19,2) 4  (7,7) 8  (15,4) 5  (9,6) 7  (13,5) 3  (5,8) 

20 12  (23,1) 2  (3,8) 6  (11,5) 9  (17,3) 8  (15,4) 6  (11,5) 9  (17,3) 

26 12  (23,1) 7  (13,5) 7  (13,5) 6  (11,5) 9  (17,3) 6  (11,5) 5  (9,6) 

37 19  (36,5) 6  (11,5) 6  (11,5) 9 (17,3) 4  (7,7) 4  (7,7) 4  (7,7) 

38 16  (30,8) 7  (13,5) 5  (9,6) 7 (13,5) 4  (7,7) 8  (15,4) 5  (9,6) 
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Os itens que compõem o domínio Sobrecarga Social foram respondidos pelos 

participantes com maior freqüência para a resposta 1 “não afetada”, em torno de 28,5%, 

enquanto que para as demais respostas de 2 a 6 “mais ou menos” e 7 “extremamente afetada” 

esta freqüência ficou em torno de 12%. 

 

Tabela 11 – Distribuição das freqüências de respostas aos itens do domínio Funcionamento Sexual do 

D-39 para a amostra estudada (n=52). São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Respostas 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Itens 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

21 9 (17,3) 4 (7,7) 2 (3,8) 8 (15,4) 11 (21,2) 10 (19,2) 10 (19,2) 

23 11 (21,2) 4 (7,7) 8 (15,4) 9 (17,3) 6 (11,5) 8 (15,4) 8 (15,4) 

30 13 (25,0) 2 (3,8) 5 (9,6) 14 (26,9) 5 (9,6) 2 (3,8) 2 (3,8) 

 

 

  

Para a maioria dos sujeitos, a opção “nada afetada” equivalente à resposta 1 foi 

escolhida para responder os três itens que compõem o domínio Funcionamento Sexual, com 

uma freqüência de 21,1%, ou seja, 33 pacientes. Isso reflete, no geral, que os pacientes do 

sexo masculino têm vergonha em revelar que o DM afetou o funcionamento sexual, mesmo 

referindo muitas vezes que depois da doença o funcionamento sexual ficou prejudicado; 

diferentemente para as mulheres, que interpretam “a diminuição do interesse pelo sexo” como 

um processo natural da idade não o relacionando ao DM. 
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Tabela 12 – Distribuição das freqüências de respostas aos itens do domínio Energia e Mobilidade do 

D-39 para a amostra estudada (n=52). São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

 
 

Para os itens 10, 16, 25, 29, 32, 34 e 36 observa-se maior freqüência para a resposta 1 

“nada afetada”, em torno de 29,4%; entretanto, os itens 9 e 35 tiveram o maior número de 

pacientes atribuindo a resposta 7 “extremamente afetada”, com uma freqüência de 25% e 

28,8%, respectivamente. Tal resultado indica que o sono agitado e a fraqueza apresentada  

                                                                       
Resultados 

Respostas 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Itens 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

3 4 (7,7) 5 (9,6) 10 (19,2) 5 (9,6) 12 (23,1) 10 (19,2) 6 (11,5) 

7 7 (13,5) 4 (7,7) 7 (13,5) 10 (19,2) 15 (28,8) 5 (9,6) 4 (7,7) 

9 7 (13,5 7 (13,5) 6 (11,5) 7 (13,5) 7 (13,5) 5 (9,6) 13 (25,0) 

10 16 (30,8) 4 (7,7) 10 (19,2) 6 (11,5) 8 (15,4) 5 (9,6) 3 (5,8) 

11 8 (15,4) 10 (19,2) 10 (19,2) 5 (9,6) 5 (9,6) 7 (13,5) 7 (13,5) 

12 5 (9,6) 7 (13,5) 8 (15,4) 8 (15,4) 11 (21,2) 8 (15,4) 5 (9,6) 

13 7 (13,5) 6 (11,5) 14 (26,9) 4 (7,7) 8 (15,4) 7 (13,5) 6 (11,5) 

16 12 (23,1) 4 (7,7) 9 (17,3) 6 (11,5) 7 (13,5) 9 (17,3) 5 (9,6) 

25 14 (26,9) 1 (1,9) 5 (9,6) 7 (13,5) 10 (19,2) 9 (17,3) 6 (11,5) 

29 15 (28,8) 7 (13,5) 9 (17,3) 6 (11,5) 4 (7,7) 3 (5,8) 8 (15,4) 

32 11 (21,2) 8 (15,4) 9 (17,3) 10 (19,2) 8 (15,4) 2 (3,8) 4 (7,7) 

33 14 (26,9) 3 (5,8) 4 (7,7%) 8 (15,4) 8 (15,4) 4 (7,7) 11 (21,2) 

34 21 (40,4) 16 (30,8) 4 (7,7) 2 (3,8) 3 (5,8) 1 (1,9) 5 (9,6) 

35 6 (11,5) 2 (3,8) 5 (9,6) 6 (11,5) 10 (19,2) 8 (15,4) 15 (28,8) 

36 18 (34,6) 4 (7,7) 10 (19,2) 3 (5,8) 4 (7,7%) 6 (11,5) 7 (13,5) 
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pelos pacientes com DM-2 são considerados os grandes incômodos no dia-a-dia dos 

participantes. 

 

6.5 Análise da confiabilidade do D-39 na amostra estudada 

 

Para a análise da confiabilidade do instrumento calculou-se o alfa de Cronbach para a 

verificação da consistência interna do instrumento adaptado. Na Tabela 13, estão apresentados 

os resultados obtidos relacionados ao valor do alfa de Cronbach do instrumento como um 

todo, ou seja, com seus 39 itens, os valores do coeficiente de correlação produto-momento de 

Pearson entre cada um dos itens e o total da escala.  

 

Tabela 13 – Coeficiente de correlação item-total, o valor do alfa dos 39 itens do D-39. São José do 

Rio Preto – SP, 2008. 

 

D-39 Total  
(α = 0,917) D-39 

Correlação  
ítem-total* 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 
Itens    

1 
Pelo uso diário de sua medicação para o 
diabetes 0,49** 0,916 

2 
Pela preocupação relacionada com 
questões financeiras 0,24 0,912 

3 Pela diminuição ou falta de energia 0,51** 0,916 

4 Por seguir seu tratamento para o diabetes 
prescrito pelo médico 

0,45** 0,916 

5 
Pelas restrições alimentares necessárias 
para o controle do seu diabetes 0,43** 0,917 

6 Pelas preocupações sobre seu futuro 0,27* 0,918 

7 
Por outros problemas de saúde além do 

diabetes 
0,32* 0,918 
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Tabela 13 (continua) – Coeficiente de correlação item-total, o valor do alfa dos 39 itens do D-39. São 

José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

D-39 Total 
 (α = 0,917) D-39 

Correlação 
ítem-total* 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 
Itens    

8 Pelo estresse ou pressão em sua vida 0,36** 0,917 

9 Pela sensação de fraqueza 0,53** 0,915 

10 Pelo quanto você consegue andar 0,38** 0,917 

11 
Pela necessidade de realizar exercícios 

regularmente 
0,35* 0,918 

12 Pela perda ou embassamento de sua visão 0,47** 0,916 

13 Por não ser capaz de fazer o que você quer 0,32* 0,918 

17 Por ter que testar os seus níveis de açúcar  0,59** 0,915 

18 
Pelo tempo necessário para controlar o seu 
diabetes 0,48** 0,916 

19 
Pelas restrições que seu diabetes impõe sobre sua 
família e amigos 0,45** 0,916 

20 Pelo constrangimento por ter diabetes 0,540** 0,915 

21 Pelo diabetes interferir na sua vida sexual 0,62** 0,914 

22 Por sentimento de tristeza ou depressão 0,67** 
0,913 

 

23 Por problemas com função sexual 0,63** 0,914 

24 Por tentar manter seu diabetes bem controlado 0,65** 0,914 

25 Por complicações devido o seu diabetes 0,51** 0,916 
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Tabela 13 (conclusão) – Coeficiente de correlação item-total, o valor do alfa dos 39 itens do D-39. 

São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

D-39 Total  
(α = 0,917) D-39 

Correlação 
ítem-total* 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 
Itens    

26 
Por fazer coisas que sua família ou seus amigos 
não fazem 0,51** 0,916 

27 
Por manter os registros (anotações) dos seus 
níveis de açúcar 0,55** 0,915 

28 
Pela necessidade de comer em intervalos 
regulares 0,58** 0,915 

29 
Por não ser capaz de fazer atividades domésticas 
ou outros trabalhos que estão relacionados com 
a casa 

0,38** 0,917 

30 Pela diminuição do interesse pelo sexo 0,58** 0,915 

31 
Por ter sua rotina organizada em função do 
diabetes 0,60** 0,915 

32 
Pela necessidade de descansar várias vezes no 
dia 0,46** 0,916 

33 Por dificuldades em subir escadas 0,55** 0,915 

34 
Pelas dificuldades em cuidar de você mesmo (a) 
(de se vestir, tomar banho ou usar o vaso 
sanitário) 

0,38** 0,917 

35 Pelo sono agitado 0,55** 0,915 

36 Por andar mais devagar que os outros 0,56** 0,915 

37 Por ser chamado de diabético 0,44** 0,917 

38 
Por ter o diabetes interferindo em sua vida 
familiar 0,55** 0,915 

39 Pelo diabetes em geral 0,70** 0,913 

 
*p < 0,05; **p<0,01 
*Correlação produto-momento de Pearson 
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Observa-se que apesar de haver variação entre os valores do coeficiente de correlação 

de Pearson de cada item do D-39 com o total da escala (0,24 a 0,70) a exclusão de cada item 

não interfere, de forma expressiva, nos valores obtidos do alfa de Cronbach quando cada um 

deles é excluído.  

Os resultados referentes aos domínios do D-39 estão apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Estatística descritiva e confiabilidade dos domínios do D-39 e do escore total 

para a amostra estudada (n=52). São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Domínios do 

 D-39 

Nº de 

ítens 

Alfa de 

Cronbach 

Intervalo 

possível 

Intervalo 

obtido 
Mediana Média  (DP) 

Controle do 

Diabetes 
12 0,85 12-84 14-77 51,5 48,8  (14,5) 

Ansiedade e 

Preocupação 
4 0,58 4-28 6-27 18,0 17,8  (5,2) 

Sobrecarga 

Social 
5 0, 62 5-35 5-30 18,5 17,2  (6,5) 

Funcionamento 

Sexual 
3 0, 83 3-21 3-21 13,0 12,0  (5,5) 

Energia e 

Mobilidade 
15 0, 79 15-105 20-83 60,0 56,5  (15,3) 

Escore Total  39 0,92 39-273 49,0-217,0 163 152,5 38,6 

 

Os valores do alfa de Cronbach variaram de 0,58 (Ansiedade e Preocupação) a 0,84 

(Controle do Diabetes), sendo valores adequados para a avaliação da consistência interna dos 

itens nos domínios. O escore total mostrou uma boa consistência interna com um alfa de 

Cronbach de 0,917. 
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Nas Tabelas 15, 16, 17, 18 e 19 estão apresentados os resultados obtidos relacionados 

ao valor do alfa de Cronbach para os respectivos domínios Controle do  

Diabetes, Ansiedade e Preocupação, Sobrecarga Social, Funcionamento Sexual e 

Energia e Mobilidade do D-39; os valores do coeficiente de correlação produto-momento de 

Pearson entre os itens e o total do domínio e os valores do alfa quando cada um dos itens for 

excluído. 

 

Tabela 15 - Coeficiente de correlação item-total, o valor do alfa dos 12 itens do domínio Controle do 

Diabetes e os valores do alfa quando cada um dos itens for excluído. São José do Rio Preto – SP, 

2008. 

 

Total domínio 

 (α = 0,848) 
Controle do Diabetes 

Correlação 
ítem-total* 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 

Ítem 1 
Pelo uso diário de sua medicação para o 
diabetes 0,60** 0,838 

Ítem 4 
Por seguir seu tratamento para o diabetes 
prescrito pelo médico 0,49** 0,848 

Ítem 5 
Pelas restrições alimentares necessárias para o 
controle do seu diabetes 0,50** 0,845 

Ítem 14 Por ter diabetes 0,74** 0,825 

Ítem 15 
Por perder o controle dos seus níveis de açúcar 
no sangue 0,61** 0,836 

Ítem 17 Por ter que testar os seus níveis de açúcar   0,60** 0,839 

Ítem 18 
Pelo tempo necessário para controlar o seu 
diabetes 0,54** 0,841 

Ítem 24 Por tentar manter seu diabetes bem controlado 0,64** 0,834 

Ítem 27 
Por manter os registros (anotações) dos seus 
níveis de açúcar 0,63** 0,834 

Ítem 28 
Pela necessidade de comer em intervalos 
regulares 0,58** 0,84 

Ítem 31 
Por ter sua rotina organizada em função do 
diabetes 0,65** 0,83 

Ítem 39 Pelo diabetes em geral 0,78** 0,821 

*p < 0,05; **p<0,01 
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O valor do alfa de Cronbach para o domínio Controle do Diabetes foi elevado (0,848) e 

teria pequena variação com a eventual retirada pontual de um dos itens que compõem o 

domínio, variando de 0,821 a 0,841. 

Os valores de correlações entre cada um dos itens com o total do domínio variaram de 

0,49 a 0,78 indicando correlações de intensidade moderada a forte, conforme classificação 

proposta pelo BMJ. 

  

Tabela 16 - Coeficiente de correlação item-total, o valor do alfa dos 4 itens do domínio 

Ansiedade e Preocupação e os valores do alfa quando cada um dos itens for excluído. São José 

do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Total domínio 
(α = 0,581) 

Ansiedade e Preocupação Correlação 
ítem-total 

Alfa de Cronbach se 
o item for excluído 

Ítem 2 
Pela preocupação relacionada com questões 
financeiras 0,62** 0,545 

Ítem 6 Pelas preocupações sobre seu futuro 0,61** 0,561 

Ítem8 Pelo estresse ou pressão em sua vida 0,66** 0,501 

Ítem 22 Por sentimento de tristeza ou depressão 0,76** 0,402 

*p < 0,05; **p<0,01 

 

 O valor do alfa de Cronbach para o domínio Ansiedade e Preocupação foi de 0,581 e 

sofreu uma variação muito maior com a retirada de cada um dos itens do domínio, variando 

de 0,402 a 0,561. Os valores de correlações entre cada um dos itens com o total do domínio 

variaram de 0,606 a 0,764 indicando correlações de intensidade entre forte e muito forte. 
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Tabela 17 - Coeficiente de correlação item-total, o valor do alfa dos 5 itens do domínio Sobrecarga 

Social e os valores do alfa quando cada um dos itens for excluído. São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Total domínio 
(α = 0, 615) 

Sobrecarga Social 
Correlação 
ítem-total 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 

Ítem 19 
Pelas restrições que seu diabetes impõe sobre 
sua família e amigos 0,58** 0,586 

Ítem 20 Pelo constrangimento por ter diabetes 0,63** 0,561 

Ítem 26 
Por fazer coisas que sua família ou seus 
amigos não fazem 0,66** 0,533 

Ítem 37 Por ser chamado de diabético 0,58** 0,587 

Ítem 38 
Por ter o diabetes interferindo em sua vida 
familiar 0,68** 0,531 

 
*p < 0,05; **p<0,01 

 

 

No domínio Sobrecarga Social o alfa de Cronbach foi de 0,615. Com relação à retirada 

de um dos itens os valores de alfa oscilaram de 0,5308 a 0,5871, mostrando uma pequena 

variação.  

Quanto aos valores de correlações entre cada um dos itens e o total do domínio observa-

se uma variação de 0,580 a 0,676, o que também evidencia uma correlação de média a alta 

intensidade. 
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Tabela 18 - Coeficiente de correlação item-total, o valor do alfa dos 3 itens do domínio 

Funcionamento Sexual e os valores do alfa quando cada um dos itens for excluído. São José do Rio 

Preto – SP, 2008. 

 

Total domínio  
(α = 0, 829) 

Funcionamento Sexual 
Correlação item-

total 

Alfa de 
Cronbach se o 

item for excluído 

Ítem 21 
Pelo diabetes interferir na sua vida 
sexual 0,84** 0,801 

Ítem 23 Por problemas com função sexual 0,86** 0,753 

Ítem 30 Pela diminuição do interesse pelo sexo 0,88** 0,733 

 
*p < 0,05; **p<0,01 

 

No domínio Funcionamento Sexual, a retirada de um dos itens no domínio fez com que 

o alfa de Cronbach variasse de 0,733 a 0,801, muito diferente do alfa total do domínio quando 

se preserva todos os itens (0,829). 

Para as correlações existentes entre os itens e o total neste domínio verifica-se pequenas 

variações entre elas, mostrando uma correlações fortes, para as quais os valores oscilaram 

entre 0,84 a 0,88. 

 

Tabela 19 - Coeficiente de correlação item-total, o valor do alfa dos 15 itens do domínio Energia e 

Mobilidade e os valores do alfa quando cada um dos itens for excluído. São José do Rio Preto – SP, 

2008. 

 

Total domínio 
(α = 0, 794) 

Energia e Mobilidade 
Correlação 
ítem-total 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 

Ítem 3 Pela diminuição ou falta de energia 0,56** 0,777 

Ítem7 
Por outros problemas de saúde além do 
diabetes 0,53** 0,780 
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Tabela 19 (continuação) - Coeficiente de correlação item-total, o valor do alfa dos 15 itens do 

domínio Energia e Mobilidade e os valores do alfa quando cada um dos itens for excluído. São José 

do Rio Preto – SP, 2008. 

 

*p < 0,05; **p<0,01 
 

Total domínio 
(α = 0, 794) 

Energia e Mobilidade 
Correlação 

ítem-total 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 

Ítem9 Pela sensação de fraqueza 0,60** 0,774 

Ítem10 Pelo quanto você consegue andar 0,55** 0,779 

Item 11 
Pela necessidade de realizar exercícios 
regularmente 0,33* 0,797 

Ítem12 Pela perda ou embassamento de sua visão 0,49** 0,783 

Ítem13 Por não ser capaz de fazer o que você quer 0,20 0,806 

Item 16 Por outras doenças além do diabetes 0,50** 0,783 

Ítem 25 Por complicações devido o seu diabetes 0,55** 0,779 

Item 29 

Por não ser capaz de fazer atividades 
domésticas ou outros trabalhos que estão 
relacionados com a casa 

0,53** 0,780 

Ítem 32 
Pela necessidade de descansar várias vezes no 
dia 0,55** 0,778 

Ítem 33 
 

Por dificuldades em subir escadas 0,57** 0,777 

Ítem 34 

Pelas dificuldades em cuidar de você mesmo 
(a)(de se vestir, tomar banho ou usar o vaso 
sanitário) 

0,35* 0,795 

Ítem 35 Pelo sono agitado 0,60** 0,774 

Ítem 36 Por andar mais devagar que os outros 0,67** 0,767 
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No domínio Energia e mobilidade o alfa foi de 0, 794, quando um dos itens foi excluído 

o alfa variou entre 0,767 e 0,806. Os valores para as correlações entre cada um dos itens com 

o total do domínio variaram de 0,20 a 0,60, mostrando que as correlações oscilaram de fraca a 

forte. 

 

Tabela 20 - Coeficiente de correlação de Pearson entre cada um dos domínios e o total do instrumento 
D-39 na amostra estudada. São José do Rio Preto – SP, 2008.  
 
 

Domínios 1 2 3 4 5 Escore total 
D-39 

Controle do diabetes (1) 1 0,52** 0,74** 0,55** 0,64** 0,90** 

Ansiedade e Preocupação (2)  1 0,34* 0,21 0,46** 0,59** 

Sobrecarga Social (3)   1 0,58** 0,56** 0,80** 

Funcionamento Sexual (4)    1 0,60** 0,71** 

Energia e Mobilidade (5)     1 0,88** 

*p < 0,05; **p<0,01 
 
 
 

Observam-se muito baixas correlações e estatisticamente não significantes, entre os 

domínios Ansiedade e Preocupação e Funcionamento Sexual (0, 21). Os domínios 

Funcionamento Sexual e Ansiedade e Preocupação apresentaram os menores valores de 

correlação entre os domínios, variando de 0, 21 (Ansiedade e Preocupação) a 0, 34 

(Ansiedade e Preocupação). 

Ocorreram baixas correlações (fraca) entre os domínios Ansiedade e Preocupação e 

Sobrecarga Social (0, 34) e Ansiedade e Preocupação e Funcionamento Sexual (0, 21); 

correlações moderadas entre os domínios Controle do diabetes e Ansiedade e Preocupação 

(0,52), Controle do diabetes e Funcionamento Sexual (0,551),  Ansiedade e Preocupação e  

    
Resultados 



 
110 

 

 

Energia e Mobilidade (0,46), Sobrecarga Social e Funcionamento Sexual (0,58), Sobrecarga  

Social e Energia e Mobilidade (0,56), Funcionamento Sexual e Energia e Mobilidade (0,60), 

e, forte correlação entre os domínios Controle do diabetes e Energia e Mobilidade (0,64). 

O maior valor de correlação foi entre os domínios Controle do Diabetes e Sobrecarga 

Social (0, 74), considerada uma alta correlação, conforme classificação do BMJ. 

O domínio que teve maior correlação com o total do instrumento D-39 foi  Controle 

do diabetes (0,901). 

 

 

6.6 Análise da validade do D-39 na amostra estudada 

 

6.6.1 Validade de Construto 

 

De acordo com a metodologia apresentada anteriormente, as validades convergentes e 

discriminantes foram obtidas segundo a análise multitraço-multimétodo. Durante esta fase 

inicial de validação do instrumento D-39, validade convergente é assumida se um item 

correlaciona-se moderadamente (r ≥ 0,3) com a dimensão a qual pertence. Validade 

discriminante é assumida se a correlação entre o item e a dimensão a qual pertence é maior do 

que a sua relação com as outras dimensões (FAYERS; MACHIN, 2002). 

A Tabela 21 mostra os valores dos coeficientes de correlação de Pearson entre os itens 

e cada uma das dimensões da escala. 
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Tabela 21 – Valores do coeficiente de Pearson entre os itens e cada uma das dimensões da 

escala. São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Controle 
do 

Diabetes 

Ansiedade e 
Preocupação 

Sobrecarga 
Social 

Funcionamento 
Sexual 

Energia e 
Mobilidade 

Escore 
Total 

Desvio 
padrão Itens 

(CD) (AP) (SS) (FS) (EM) (ET) 

Média 

(DP) 

CD1 0,6** 0,42** 0,29* 0,23 0,34* 0,49** 4 2,1 

AP2 0,17 0,62** 0,03 -0,06 0,26 0,25 4,71 1,88 

EM3 0,44** 0,38** 0,17 0,30* 0,56** 0,51** 4,35 1,8 

CD4 0,49** 0,35* 0,33* -0,03 0,41** 0,45** 3,85 2,13 

CD5 0,5** 0,38** 0,15 0,08 0,38** 0,43** 3,96 1,96 

AP6 0,23 0,61** 0,15 0 0,20 0,27* 4,54 1,88 

EM7 0,12 0,31* 0,04 0,16 0,53** 0,32* 4,02 1,75 

AP8 0,38** 0,66** 0,22 0,18 0,16 0,36** 4,08 1,91 

EM9 0,4** 0,3* 0,3* 0,39** 0,6** 0,53** 4,29 2,15 

EM10 0,24 0,06 0,21 0,2 0,55** 0,38** 3,25 1,96 

EM11 0,33** 0,21 0,22 0,18 0,33** 0,35* 3,73 2,05 

EM12 0,31* 0,19 0,32* 0,6** 0,49** 0,47** 4,1 1,82 

EM13 0,26 0,42 0,27 0,27 0,2 0,32 3,87 1,93 

CD14 0,74 0,42 0,53 0,52 0,45 0,68 5 2,19 

CD15 0,61 0,31 0,35 0,07 0,24 0,44 4,08 1,78 

EM16 0,16 0,3 0,2 0,15 0,51 0,36 3,75 2,07 

CD17 0,59 0,16 0,55 0,65 0,41 0,59 3,85 2,04 

CD18 0,54 0,29 0,46 0,29 0,31 0,48 3,94 1,86 

SS19 0,28 0,33 0,58 0,3 0,4 0,45 3,21 2,01 

SS20 0,55 0,32 0,64 0,31 0,36 0,54 4,02 2,15 

FS21 0,49 0,21 0,48 0,84 0,53 0,62 4,35 2,06 

AP22 0,57 0,76 0,48 0,4 0,56 0,67 4,5 2,13 

FS23 0,52 0,12 0,61 0,87 0,5 0,63 3,83 2,05 

CD24 0,64 0,19 0,69 0,6 0,45 0,65 4,04 1,85 

EM25 0,41 0,1 0,4 0,5 0,55 0,52 3,94 2,15 

SS26 0,51 0,2 0,66 0,48 0,28 0,51 3,6 2,04 

CD27 0,64 0,26 0,49 0,42 0,35 0,55 3,31 1,95 

CD28 0,58 0,13 0,58 0,41 0,47 0,58 3,92 1,99 

EM29 0,24 0,01 0,24 0,23 0,54 0,38 3,35 2,16 

FS30 0,42 0,2 0,41 0,88 0,52 0,58 3,88 2,18 

CD31 0,65 0,34 0,45 0,54 0,39 0,6 3,92 1,79 

EM32 0,29 0,24 0,34 0,31 0,55 0,46 3,35 1,82 

EM33 0,48 0,23 0,38 0,38 0,57 0,55 3,94 2,28 

EM34 0,29 0,43 0,33 0,17 0,35 0,38 2,48 1,92 
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Tabela 21 (continua) – Valores do coeficiente de Pearson entre os itens e cada uma das 

dimensões da escala. São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Controle 
do 

Diabetes 

Ansiedade e 
Preocupação 

Sobrecarga 
Social 

Funcionamento 
Sexual 

Energia e 
Mobilidade 

Escore 
Total 

Desvio 
padrão Itens 

(CD) (AP) (SS) (FS) (EM) (ET) 

Média 

(DP) 

EM35 0,43 0,25 0,43 0,35 0,6 0,55 4,85 2,01 

EM36 0,44 0,14 0,39 0,34 0,67 0,56 3,33 2,24 

SS37 0,41 0,14 0,58 0,27 0,32 0,44 3,02 2,01 

SS38 0,57 0,08 0,68 0,45 0,39 0,56 3,38 2,16 

CD39 0,78 0,52 0,6 0,27 0,5 0,7 4,96 2,04 
EF 

 
Total 0,9** 0,6** 0,8** 0,71** 0,88** 1 152,52 38,63 

*p < 0,05; **p<0,01 
 
 

Da análise dos valores das correlações contidos na Tabela 21 pode-se dizer que para a 

validade discriminante os itens mostraram-se bem correlacionados com seus respectivos 

domínios, exceto os itens 13 e 34 (Energia e mobilidade), 24 (Controle do diabetes). Quanto à 

validade convergente apenas o item 13 não pode ser assumido com esta validade, 

considerando que se apresentou com r < 0,3 (r = 0,2) na dimensão ao qual pertence. 

 O teste U, de Mann-Whitney, não paramétrico, foi aplicado para verificar se o instrumento 

discrimina quanto aos escores de qualidade de vida, os participantes usuários e não usuários 

de insulina.  

 Diante dessas considerações verificam-se na Tabela 22 os valores encontrados para a 

variável U e as medianas. 
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Tabela 22 – Valores encontrados para a variável U e as medianas dos escores de cada 

domínio. São José do Rio Preto – SP, 2008. 

 

Escores dos 
domínios 

CD 
Bruto 

AP 
Bruto 

SS 
Bruto 

FS 
Bruto 

EM 
Bruto 

Escore 
Final 
Total 

Qualidade 
de Vida 

Gravidade 
do 

Diabetes 

Teste U de 
Mann-Whitney 

0,040 0,971 0,037 0,426 0,391 0,148 0,402 0,232 

Não 
usuários 

de 
insulina 

47,0 19,0 16,0 11,0 54,0 152,0 50,0 50,0 Mediana 
dos  

escores 
para 
cada 

domínio 
Usuários 

de 
insulina 

56,0 18,0 20,0 14,0 63,0 167,0 66,6 50,0 

 

  Os valores estatísticos de Teste U evidenciam que os grupos denominados de usuários de 

insulina e não usuários foram discriminados pelo instrumento D-39 quanto aos escores de 

cada domínio, incluindo-se os escores de Qualidade de vida e gravidade do diabetes e escore 

bruto.  

Como observado, participantes classificados como pacientes insulinodependentes 

(IDDM) tiveram os valores de p estatisticamente significantes (p < 0,05) para os domínios 

Controle do Diabetes e Sobrecarga Social, considerando que foram menores que 0,05. 

Comparando-se as medianas de cada domínio, considerando os participantes IDDM e não 

insulinodependente (NIDDM), nota-se que os grupos foram discriminados em relação aos 

domínios Controle do Diabetes e Sobrecarga Social, com os respectivos valores 56,0/47,0; 

20,0/16,0.  

Segundo o programa MAP, as porcentagens de itens de uma determinada dimensão com 

correlações significativamente maiores ou apenas maiores que suas correlações com as 

dimensões, estão mostradas na tabela 23 a seguir. Os valores de -2 a 2 mostrados na tabela 

apresentam os seguintes significados: o valor 2 denota correlação do item com a escala a que  
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pertence significativamente maior do que sua correlação com a escala a que não pertence, 

valor 1 denota correlação do item com a escala a que pertence maior do que sua correlação 

com escala a que não pertence, valor -1 denota correlação do item com a escala a que pertence 

menor do que sua correlação com a escala a que não pertence e valor -2 denota correlação do 

item com a escala a que pertence significativamente menor do que sua correlação com escala 

a que não pertence. 

 

Tabela 23 – Resultados da análise MAP para os escores do D-39, versão para brasileiros. São José do 

Rio Preto – SP, 2008. 

 

Domínios 

Controle do 

diabetes 

Ansiedade e 

preocupação 

Sobrecarga 

social 

Funcionamen

to sexual 

Energia e 

mobilidade 
Escore total Scalas 

Nº de itens  

restantes        % 
Nº de itens 

restantes         % 
Nº de itens 

restantes       % 
Nº de itens  

restantes        % 
Nº de itens 

restantes       % 
Nº de itens 

restantes      % 

-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,7 1 0,6 

-1 7 14,7 3 18,8 9 45 0 0 12 20,0 31 19,9 

1 32 66,7 11 68,8 10 50,0 7 58,3 40 66,7 100 64,1 

2 9 18,7 2 12,4 1 5 5 41,7 7 11,6 24 15,4 

  

Considerando que para a validade discriminante a concentração das porcentagens das 

respostas deve estar na soma das escalas 1 e 2, tem-se: Controle do diabetes (85,4%), 

Ansiedade e Preocupação (81,2%), Sobrecarga Social ( 55,5%), Funcionamento Sexual 

(100,0%), Energia e Mobilidade ( 78,3%) e para o Escore Total (79,5%). Portanto têm-se 

melhores resultados para Funcionamento Sexual e Controle do Diabetes; ficando o pior 

resultado, ou seja, domínio pouco discriminante para Sobrecarga Social. 
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7.   Discussão 

 

Nosso estudo teve como finalidade realizar a adaptação transcultural de um instrumento 

de avaliação da qualidade de vida das pessoas com Diabetes mellitus tipo 2, considerando a 

inexistência de instrumentos elaborados, no Brasil, que se destinassem a avaliar a qualidade 

de vida dessa população, no contexto da nossa cultura.  

Para efetivação da adaptação transcultural do instrumento D-39 seguimos as 

recomendações propostas para cada etapa, de acordo com a literatura internacional e nacional 

(GUILHEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993; FERRER et al, 1996; PASQUALI, 1999; 

ESCHEVARRIA-GUANILO, 2005; FERREIRA, 2006), as quais foram – tradução para o 

português do Brasil da versão original em inglês, a adaptação cultural e validação prévia do 

D-39, desenvolvido por BOYER e EARP (1997). 

Ao optarmos pelo instrumento D-39 para o processo de adaptação transcultural e 

validação prévia, seguimos os critérios relacionados à validade e confiabilidade, verificadas 

em estudos anteriores e por abordar domínios importantes para futuras avaliações das pessoas 

com DM 2 no que tange aos aspectos da qualidade de vida. 

As equivalências semântica, idiomática, conceitual e cultural do instrumento foram 

avaliadas por um Comitê de juízes, após a primeira versão traduzida (CVP – 1). Este Comitê 

contou com a participação de profissionais de diferentes áreas da saúde, com destacado 

conhecimento nas áreas de diabetes e qualidade de vida e adaptação de instrumentos de 

avaliação, bem como a participação de uma pessoa com DM 2, os quais contribuíram na 

avaliação dos itens do D-39 quanto à pertinência e compreensão da redação dos mesmos. 

Após esta avaliação da versão revisada, foram modificadas as redações das instruções do 

instrumento, principalmente referentes às opções que afetam a qualidade de vida da pessoa 

assim como o exemplo, o qual fazia referência - Durante o mês passado, quanto sua 
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qualidade de vida foi afetada por: Ter um veículo e foi modificado para - Durante o mês 

passado, quanto sua qualidade de vida foi afetada por: Ter um problema de saúde. As 

demais modificações foram mínimas e estão relacionadas à colocação de preposições antes de 

cada item do instrumento (por, pelo (a)). 

Neste processo metodológico adotado, modificou-se a ordem da realização da retro-

tradução, a qual foi feita após a avaliação do instrumento pelo Comitê de juízes. A tradução 

da versão em português consenso 2 (CVP - 2) para o inglês e sua comparação com a versão 

original do instrumento D-39, em inglês, assegurou que não houve alterações de significado 

dos itens, o que foi confirmado pelo autor do instrumento. 

Na seqüência das etapas procedeu-se com a análise semântica da versão em português 

consenso 3 (CVP – 3), a qual foi aplicada em quatro pacientes acompanhados na UBS 

Anchieta. Nesta etapa foram feitas algumas modificações de palavras, consideradas como de 

difícil compreensão pelos pacientes participantes desta análise. A contribuição destes 

pacientes permitiu uma nova versão do D-39, porém mais coloquial e compreensiva para a 

nossa língua. 

A validade de construto foi avaliada através da validade convergente, a qual foi acessada 

descritivamente comparando-se os escores obtidos no D-39 entre cada um dos itens com os 

respectivos escores dos domínios de modo a avaliar neste estudo inicial se o item correlaciona 

moderadamente (r ≥ 0,3) com o domínio ao qual pertence. A validade discriminante foi 

avaliada por meio da correlação entre um item e a dimensão a qual ele pertence de modo a 

checar se sua correlação com os demais domínios é maior. 

Para testar a confiabilidade da versão adaptada, buscamos aplicar o instrumento em uma 

amostra heterogênea de pessoas com DM 2, para testar as suas propriedades psicométricas em 

pacientes caracterizados clinicamente e sócio-demograficamente de formas diferentes. 
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A confiabilidade do instrumento foi verificada por meio da consistência interna dos itens 

em seus respectivos domínios e na escala total sendo acessada através da estatística alfa de 

Cronbach. Os valores obtidos variaram de 0,58 a 0,84, nas subescalas, e para total, o valor de 

alfa foi de 0,91. O valor do alfa também foi calculado quando um dos itens foi excluído, 

obtendo-se então valores de alfa 0,402 a 0,848, nos domínios e, para o escore total do 

instrumento,  o alfa variou de 0, 913 a 0,919.  

É importante destacar aqui que os participantes deste estudo apresentam características 

semelhantes àqueles que também participaram de estudos que usaram o  

D-39 em suas diferentes versões. Desta forma, discute-se a caracterização dos participantes 

deste estudo, comparando-os com os sujeitos envolvidos em estudos que utilizaram o D-39 

em diferentes versões.  

Em nosso estudo, a amostra foi constituída por 52 pessoas, com idade média de 62,8 

anos, predominantemente do sexo feminino, casados ou vivendo em companhia dos filhos e 

com baixa escolaridade. 

Quanto aos dados clínicos, os participantes deste estudo, mostraram uma média de 9,2 

(DP = 4,2) anos de tempo de doença (DM 2), taxa de controle glicêmico inadequada, com o 

valor médio da glicemia plasmática de jejum de 175,37 mg/dl (35;67,3%); sobrepeso e 

obesidade  em grande parte da amostra (44;84,6%); usuários de insulina totalizou 29 

participantes, dos quais 20 eram do sexo feminino. Quanto às comorbidades foi encontrado 

expressivo número de mulheres hipertensas (28; 82,3%). 

Este perfil se assemelha àqueles relatados em outros estudos, por exemplo, os 

participantes do trabalho de desenvolvimento da versão original do D-39 (BOYER; EARP, 

1997). Para o desenvolvimento do instrumento D-39 os autores recrutaram um número maior 

de participantes (516), diferente deste estudo que trabalhou uma etapa prévia de adaptação e  
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validação do instrumento - fase 1. No estudo de Boyer e Earp (1997) a média de idade dos 

pacientes envolvidos foi de 52,4 anos (DP= 15,8). A maioria dos participantes eram usuários 

de insulina 489 (70,6%), enquanto que apenas 27 não faziam uso da terapia injetável. Os 

problemas mais comuns de comorbidades registrados foram: problemas de visão, hipertensão, 

artrite e problemas circulatórios. Já no nosso estudo, as comorbidades encontradas quanto aos 

problemas de visão e hipertensão em muito se relacionam ao estudo de Boyer e Earp (1997), 

enquanto que os problemas de artrite e sistema circulatório não foram evidenciados no 

prontuário da unidade de saúde UBS Anchieta de modo significativo. Constatou-se neste 

estudo que 59,6% dos participantes apresentavam antecedentes familiares para doenças 

cardíacas o que torna imperativo um melhor acompanhamento destes pacientes com DM-2 

quanto aos possíveis impactos sobre a QV deles, uma vez que as doenças cardiovasculares 

exercem forte influência sobre a QV das pessoas com DM; como mostrado no estudo 

realizado por Visser et al (2002) no qual os pesquisadores utilizando um instrumento de  

QV específico para pessoas com diabetes tipo 2 evidenciaram que domínios que avaliavam 

vitalidade, funcionamento social e bem-estar mental sofreram forte influência negativa 

quando os pacientes relatavam episódios de doenças cardiovasculares prévios.  

Lopez-Carmona e Rodríguez-Moctezuma (2006) também adaptaram e validaram o 

instrumento D-39 para a cultura do México em uma amostra de 249 pacientes, e, quanto às 

características sócio-demográficas e clínicas elas também se assemelhavam à nossa amostra, 

principalmente quanto à média dos IMC (30,1 Kg/m2; DP = 6,0), dos níveis glicêmicos (189,4 

mg/dl)  e Hipertensão Arterial Sistêmica  - PAS (132,3 mmHg) e PAD (83,7 mmHg), 

enquanto que no nosso estudo estes mesmos parâmetros ficaram na média de 30,17 Kg/m2 

(DP =5,58) , 175,37 mg/dl (DP = 54,2), PAS = 136,15 mmHg (DP = 22,0) e PAD = 80,57 

mmHg (DP =13,34), respectivamente. 
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Acredita-se que essas semelhanças, sócio-demográficas e clínicas, constantes nos trabalhos 

apresentados anteriormente, relacionadas aos participantes, sejam fatores favoráveis para 

confirmar os nossos resultados de validação da versão D-39 em português, nesta fase piloto, 

visto que elas foram elaboradas em grupos muito parecidos com o nosso, apesar do tamanho 

da amostra diferenciar nos três estudos. 

Para a análise da consistência interna dos itens da versão adaptada, total e respectivos 

domínios, foram calculados os alfas de Cronbach chegando-se a valores considerados 

adequados. Alfa igual a 0,91 para a escala total, e variação entre 0,581 a 0,848 para os 

domínios. O domínio que obteve menor valor foi Ansiedade e Preocupação (0,581), enquanto 

que o domínio Controle do Diabetes o maior (0,848). Sabendo que valores do alfa de 

Cronbach menores que 0,70 podem prejudicar a consistência interna do instrumento 

(PASQUALI, 1999), sabe-se que nesta fase inicial de adaptação e validação do instrumento 

D-39 a amostra se mostrou pequena para a quantidade de itens, necessitando, portanto, de um 

número maior de respondentes. 

No estudo de Boyer e Earp (1997), o alfa de Cronbach dos domínios do D-39 variou de 

0,81 a 0,92 no estudo piloto, entre os seis domínios existentes previamente.  

No estudo que validou o instrumento D-39 para a cultura do México o alfa de Cronbach 

dos domínios variou de 0,80 (Ansiedade e Preocupação) a 0,93 (Funcionamento Sexual). 

 A análise da intercorrelação entre os itens e os domínios do instrumento mostrou, em sua 

maioria, correlações significativas e positivas, com valores de coeficiente de correlação fortes 

e muito fortes para o escore total do instrumento e de medianos a forte para os respectivos 

domínios. Houve exceções na correlação entre os domínios Ansiedade e preocupação, 

Sobrecarga social e Funcionamento sexual. 
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8. Conclusões  

 

 O instrumento D-39, traduzido e adaptado para o português, foi aplicado em uma amostra 

de 52 pessoas com DM-2 considerando os aspectos epidemiológicos da doença. A média de 

idade foi de 62,8 anos, predominando pacientes do sexo feminino (34; 65,4%), com controle 

glicêmico inadequado (>140 mg/dl). Medidas descritivas tais como média, desvio-padrão, 

mediana, mínimo e máximo foram utilizadas para descrever os escores obtidos nas respostas 

aos itens que compõem cada um dos domínios e para o escore total. 

 O D-39, originalmente na língua inglesa, foi traduzido para o português seguindo todos os 

passos referidos na metodologia. De acordo com os resultados observou-se que as 

equivalências idiomática, semântica, cultural e conceitual do instrumento original foram 

mantidas, da mesma forma as propriedades de validade e confiabilidade (consistência 

interna). 

 Quanto às correlações pode-se dizer que a validade convergente foi observada na maioria 

dos itens do instrumento de modo satisfatório (algumas correlações com valores fora do ideal, 

< 0,30, nos domínios Ansiedade e preocupação, Sobrecarga social e Funcionamento sexual. 

 O poder discriminante do D-39 foi revelado com a análise MAP sendo as correlações entre 

os itens e as dimensões as quais pertencem em sua maioria, significativamente maior ou 

apenas maior que suas correlações com os demais domínios. 

 Para a análise da confiabilidade do instrumento adaptado, a consistência interna foi dada 

pelo alfa de Cronbach, obtendo-se o valor de 0,917 para o escore total variando de 0,581 a 

0,848 para os domínios. 

 A intercorrelação entre os domínios indicou correlações significativas e positivas, com 

valores de coeficiente de correlação moderados a muito fortes para o total e de fraco a forte 

para os domínios. 
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9. Considerações Finais 

 

A temática QVRS, complexa pela sua subjetividade e multidimensionalidade, vem 

recebendo atenção especial nas últimas décadas e, em consideração a isto, a validação de 

instrumentos de medida, principalmente aqueles que se propõem a medir QV, QVRS ou 

estado de saúde, demanda estudos seqüenciais, não podendo se limitar apenas a um trabalho 

inicial.  

O resultado deste trabalho é passo fundamental para o alcance do objetivo maior, ou seja, 

a validação em um estudo de campo com um número maior de pessoas com DM. 

Na literatura, inúmeros instrumentos desenvolvidos para avaliar diferentes condições de 

saúde são destacados, entretanto, para as pessoas com DM verificam-se poucas medidas de 

QV/QVRS disponíveis nas diferentes culturas e, em especial para o Brasil, poucas. Desta 

forma, a disponibilização de um instrumento específico para avaliar a QV das pessoas com 

DM no Brasil se fez necessária e justificou a adaptação transcultural e a validação do D-39 

neste estudo, o qual foi autorizado pelos autores do instrumento original Boyer e Earp (1997). 

A utilização deste instrumento em uma amostra maior, composta de participantes de 

diferentes unidades de saúde, em diferentes regiões do país, poderá trazer informações 

significativas e uma melhor representatividade da realidade brasileira, em relação aos 

aspectos relacionados à QV, QVRS ou estado de saúde das pessoas com DM. 

Os resultados mostram que a versão adaptada do instrumento D-39 para a língua 

portuguesa poderá constituir um instrumento válido e confiável para se mensurar a QVRS das 

pessoas com DM. 

Neste estudo notam-se algumas limitações, ou seja, como o número de participantes 

foi reduzido, um grupo de 52 pessoas, este tamanho de amostra pode não ser suficiente para 

satisfazer algumas pressuposições estatísticas teóricas exigidas nas análises, o que exige que  
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os resultados psicométricos sejam verificados em uma amostra maior de aproximadamente 

400 pessoas com DM em um estudo de campo. 

Diante dessas considerações entende-se que os objetivos iniciais: tradução, adaptação 

cultural e validação prévia do D-39, foram alcançados, com resultados estatísticos específicos 

confirmatórios para as propriedades psicométricas de validade e confiabilidade satisfatórias 

do instrumento D-39 para população de adultos brasileiros com DM-2, segundo valores de 

consistência interna dados pelo alfa de Cronbach e das correlações encontradas. 

Futuramente acredita-se que dados sobre a QV, QVRS ou estado de saúde dos 

pacientes farão parte do conteúdo ministrado na educação de enfermeiros, de forma a 

determinar quais as intervenções de enfermagem serão mais benéficas para as situações de 

saúde de cada paciente, proporcionando uma integração maior dos achados das pesquisas 

sobre QVRS na prática da enfermagem. 
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APÊNDICE 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título da Pesquisa: Adaptação Cultural e Validação do Instrumento Diabetes – 39 
(D-39): versão para brasileiros com diabetes mellitus tipo 2. 
 
Nome do (a) Pesquisador (a): Flávia Alline de Queiroz 

Nome do (a) Orientador (a): Profª Drª Ana Emilia Pace 

1. Natureza da pesquisa: o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 
pesquisa que tem como finalidade - Adaptar e validar o Instrumento Diabetes 39 
– (D-39), para avaliação da qualidade de vida das pessoas com diabetes no 
Brasil. 

2. Participantes da pesquisa: Serão incluídas pessoas com diabetes mellitus tipo 
2, de ambos os sexos, faixa etária acima de 30 anos,  que apresentam raciocínio 
preservado e sem limitações ou incapacidades para preenchimento dos 
instrumentos que são atendidas na Unidade Básica de Saúde Anchieta do 
município de São José do Rio Preto – SP, e  concordarem em participar do 
estudo. Já as Pessoas com diabetes tipo 1, em tratamento hemodiálico, com 
amaurose, presença de seqüelas de Acidente Vascular Cerebral/Insuficiência 
Cardíaca,  amputações prévias em qualquer nível do membro inferior, processo 
de lesão ou úlcera ativa em membros inferiores e pessoas em cadeira de rodas 
ou qualquer outra complicação incapacitante, serão excluídas da amostra. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o 
(a) pesquisador (a) aplique os instrumentos a serem preenchidos. A sra (sr.) tem 
liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando 
em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra (sr.). Sempre 
que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone 
do (a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do telefone do Comitê 
de Ética em Pesquisa.  

4. Sobre as entrevistas: A coleta de dados será realizada através da aplicação do 
instrumento – D-39, os dados demográficos, serão levantados de acordo com os 
registros da unidade, de acordo com a rotina do serviço, em horário que 
antecede as consultas médicas ou de enfermagem, em sala privativa; as 
pessoas receberão, previamente, as informações necessárias e apresentado o 
termo de consentimento livre e esclarecido.  

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações 
legais. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde. Nenhum  

                                                                                                                                 
Apêndices 



 
137 

 

 
6. dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade, nem à sua saúde. 
7. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente o (a) pesquisador (a) e o (a) orientador (a) 
terão conhecimento dos dados, e somente os resultados obtidos é que serão 
divulgados, preservando o anonimato dos participantes. 

8. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício 
direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes 
sobre a inclusão de um instrumento específico para avaliação da qualidade de 
vida das pessoas com diabetes mellitus tipo 2 no Brasil, de forma que o 
conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa permitir 
avaliações futuras, onde pesquisador se compromete a divulgar os resultados 
obtidos.  

9. Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 
pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 
Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 
manifesto meu consentimento em participar da pesquisa 

 

São José do Rio Preto, ____de _______________de 2007. 

 

____________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

____________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

_______________________________ 

Flávia Alline de Queiroz 

Assinatura do Pesquisador 

(Tel: 17- 3224-99-76) 

_______________________________ 

Profª Drª Ana Emilia Pace 

Assinatura do Orientador 
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APÊNDICE 2 

 
CVP – 1 

Pesquisa de Qualidade de Vida 
 

A qualidade de vida das pessoas é afetada por muitas coisas. Estas coisas podem incluir 
saúde, oportunidade de recreação e férias, amigos e família, e um trabalho. Este questionário é 
realizado para nos ajudar a compreender sobre o que afeta a qualidade de vida de pessoas com 
diabetes. 
A seguir pergunta-se sobre sua qualidade de vida. Para cada frase abaixo, coloque um “X” no 
número que mostra qual opção afeta sua qualidade de vida “muito afetada”, “não afetada”, ou 
“mais ou menos”. Um exemplo é mostrado abaixo. Por exemplo, se você tiver um veículo e 
afeta sua qualidade de vida, mas não muito, você deve marcar na linha como demonstrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA 
POR: 

1. Seu horário de medicação de diabetes 

 
 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

2. Preocupação relacionada com questões financeiras 

 
 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

3. Grau de energia limitado 

 
 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

4. Seguir seu tratamento para o diabetes prescrito pelo médico 

 
 

Não afetada                Muito afetada 

    
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Durante o mês passado, quanto sua qualidade de vida foi afetada por:  
Ter um veículo 

1 2 3 4 5 6 7 
 Não afetada                Muito afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA 
POR: 

5. Restrições alimentares necessárias para o controle do seu diabetes 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

6.  Preocupações sobre seu futuro 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

7.  Outros problemas de saúde além do diabetes 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

8.  Stress ou pressão em sua vida 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

9. Sentimentos de fraqueza 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

10. Restrições na distância que você pode andar 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

11. Necessidade de exercícios 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA 
POR: 

1. Perda ou embassamento de sua visão 
 

Não 
afetada                Muito afetada 

 
 

2. Não ser capaz de fazer o que você quer 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

3. Ter diabetes 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

4. Perder o controle dos níveis de açúcar 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

5. Outras doenças além do diabetes 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

6. Testar os seus níveis de açúcar (glicose) 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

7. O tempo necessário para controlar o seu diabetes 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI 
AFETADA POR: 

8. As restrições que seu diabetes impõe sobre sua família e amigos 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

9. Ficar com vergonha por você ter diabetes 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

10. Diabetes interferir na sua vida sexual 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

11. Sentimento de tristeza ou depressão 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

12. Problemas com função sexual 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

13. Ter seu diabetes bem controlado 

 
Não 

afetada                Muito afetada 
 

14. Complicações provenientes do seu diabetes 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI 
AFETADA POR: 
 

15. Fazer coisas que sua família ou seus amigos não fazem 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

16. Manter os registros dos seus níveis de açúcar 

 
 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

17. A necessidade de comer em intervalos regulares 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

18. Não ser capaz de fazer atividades domésticas ou outros trabalhos que estão 
relacionados com a casa 

 
Não 

afetada                Muito afetada 
 

19. Diminuição do interesse pelo sexo 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

20. Ter seu plano central relacionado com o diabetes 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

21. Ter necessidade de descansar com freqüência 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI 
AFETADA POR: 
 

22. Problemas em subir escadas 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

23. Ter problemas em cuidar de você mesmo (a) 
(de vestir, tomar banho ou usar o vaso sanitário) 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

24. Sono agitado 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

25. Andar mais devagar que os outros 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

26. Ser chamado de diabético 

 
 

Não afetada                Muito afetada 
 

27. Ter o diabetes interferindo em sua vida familiar 

 
Não 

afetada                Muito afetada 
 

28. Diabetes em geral 

 
 

 
Não afetada                Muito afetada 

 
 
 
 
 

                                                                                  
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 



 
144 

 

 
Avaliações Gerais 

1. Marque um “X” na linha abaixo que indique uma medida para sua qualidade de vida 
geral 

 
 
 
Qualidade mais baixa      Qualidade mais alta 
 
 

2. Marque um “X” na linha abaixo que demonstre o que você pensa sobre a gravidade do 
seu diabetes 
 
 
 
Nada grave       Extremamente grave 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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APÊNDICE 3 

 
CVP – 2 

Pesquisa de Qualidade de Vida 
 

A qualidade de vida das pessoas é afetada por muitas coisas. Estas coisas podem incluir 
saúde, oportunidade de lazer e férias, amigos e família, e um trabalho. Este questionário é 
realizado para nos ajudar a compreender sobre o que afeta a qualidade de vida de pessoas com 
diabetes. 
A seguir pergunta-se sobre sua qualidade de vida. Para cada frase abaixo, coloque um “X” no 
número que mostra qual opção afeta sua qualidade de vida num grau de “extremamente 
afetada” (7), “não afetada” (1), ou “mais ou menos” (de 2 a 6). Um exemplo é mostrado 
abaixo. Por exemplo, se você pensa que um problema de saúde afeta a sua qualidade de vida, 
até certo ponto, mas não extremamente, você pode marcar na linha como mostrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

1. Pelo uso diário de sua medicação para o diabetes 

 
 

Não foi afetada                                            Extremamente afetada 
   

 

2. Pela preocupação relacionada com questões financeiras 

 
 
Não foi afetada                               Extremamente afetada 
 

3. Pela diminuição ou falta de energia 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

4. Por seguir seu tratamento para o diabetes prescrito pelo médico 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

 
 
 

    
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Durante o mês passado, quanto sua qualidade de vida foi afetada por:  
Ter um problema de saúde 

1 2 3 4 5 6 7 
 Não foi afetada            Extremamente afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

 
 
5. Pelas restrições alimentares necessárias para o controle do seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

6.  Pelas preocupações sobre seu futuro 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

7. Por outros problemas de saúde além do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
8.  Pelo estresse ou pressão em sua vida 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

9. Pela sensação de fraqueza 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

10. Pelo quanto você consegue andar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

 

11. Pela necessidade de realizar exercícios regularmente 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

12. Pela perda ou embassamento de sua visão 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
13. Por não ser capaz de fazer o que você quer 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

14. Por ter diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

15. Por perder o controle dos seus níveis de açúcar no sangue 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

16. Por outras doenças além do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

17. Por ter que testar os seus níveis de açúcar (glicose) 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

18. Pelo tempo necessário para controlar o seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

 
19. Pelas restrições que seu diabetes impõe sobre sua família e amigos 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

20. Pelo constrangimento por ter diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

 
21. Pelo diabetes interferir na sua vida sexual 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

22. Por sentimento de tristeza ou depressão 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
23. Por problemas com função sexual 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
24. Por tentar manter seu diabetes bem controlado 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

25. Por complicações provenientes do seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

 

26. Por fazer coisas que sua família ou seus amigos não fazem 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
27. Por manter os registros (anotações) dos seus níveis de açúcar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
28. Pela necessidade de comer em intervalos regulares 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

29. Por não ser capaz de fazer atividades domésticas ou outros trabalhos que estão 
relacionados com a casa 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
30. Pela diminuição do interesse pelo sexo 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

31. Por ter sua rotina organizada em função do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
32. Pela necessidade de descansar com freqüência 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
 
 
 
 
 
 

    
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

 

33. Por dificuldades em subir escadas 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
34. Pelas dificuldades em cuidar de você mesmo (a) 

(de se vestir, tomar banho ou usar o vaso sanitário) 
 

 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

35. Pelo sono agitado 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

36. Por andar mais devagar que os outros 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
37. Por ser chamado de diabético 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 

38. Por ter o diabetes interferindo em sua vida familiar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

39. Pelo diabetes em geral 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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Avaliações Gerais 

1. Marque um “X” na linha abaixo que indique a medida da sua qualidade de vida geral 

 
 
Menor Qualidade                                                               Maior Qualidade 
                 

2. Marque um “X” na linha abaixo que indique o quão grave você acha que é o seu diabetes  

 
 

 
Nada grave       Extremamente grave 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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APÊNDICE 4 

 
CVP – 3 

Pesquisa de Qualidade de Vida 
 
A qualidade de vida das pessoas é afetada por muitas coisas. Estas coisas podem incluir 
saúde, oportunidade de lazer e férias, amigos e família, e um trabalho. Este questionário é 
realizado para nos ajudar a compreender sobre o que afeta a qualidade de vida de pessoas com 
diabetes. 
A seguir pergunta-se sobre sua qualidade de vida. Para cada frase abaixo, coloque um “X” no 
número que mostra qual opção afeta sua qualidade de vida num grau de “extremamente 
afetada” (7), “não afetada” (1), ou “mais ou menos” (de 2 a 6). Um exemplo é mostrado 
abaixo. Por exemplo, se você pensa que um problema de saúde afeta a sua qualidade de vida, 
até certo ponto, mas não extremamente, você pode marcar na linha como mostrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

1. Pelo uso diário de sua medicação para o diabetes 

 
 
Não foi afetada                               Extremamente afetada 

 
2. Pela preocupação relacionada com questões financeiras 

 
 
Não foi afetada                               Extremamente afetada 
 

3. Pela diminuição ou falta de energia 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

4. Por seguir seu tratamento para o diabetes prescrito pelo médico 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 
 
 

 

                                                                     
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Durante o mês passado, quanto sua qualidade de vida foi afetada por:  
Ter um problema de saúde 

1 2 3 4 5 6 7 
 Não foi afetada            Extremamente afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 
5. Pelas restrições alimentares necessárias para o controle do seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

6.  Pelas preocupações sobre seu futuro 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

7.  Por outros problemas de saúde além do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
8.  Pelo estresse ou pressão em sua vida 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

9. Pela sensação de fraqueza 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

10. Pelo quanto você consegue andar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
11. Pela necessidade de realizar exercícios regularmente 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 
 

DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 
12. Pela perda ou embassamento de sua visão 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 

                     
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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13. Por não ser capaz de fazer o que você quer 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

14. Por ter diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

15. Por perder o controle dos seus níveis de açúcar no sangue 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

16. Por outras doenças além do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

17. Por ter que testar os seus níveis de açúcar (glicose) 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

18. Pelo tempo necessário para controlar o seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 
19. Pelas restrições que seu diabetes impõe sobre sua família e amigos 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

20. Pelo constrangimento por ter diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 
 

 

    
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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21. Pelo diabetes interferir na sua vida sexual 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
22. Por sentimento de tristeza ou depressão 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
23. Por problemas com função sexual 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
24. Por tentar manter seu diabetes bem controlado 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

25. Por complicações provenientes do seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 
26. Por fazer coisas que sua família ou seus amigos não fazem 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
27. Por manter os registros (anotações) dos seus níveis de açúcar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
28. Pela necessidade de comer em intervalos regulares 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

 
 

    
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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29. Por não ser capaz de fazer atividades domésticas ou outros trabalhos que estão 
relacionados com a casa 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
30. Pela diminuição do interesse pelo sexo 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

31. Por ter sua rotina organizada em função do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
32. Pela necessidade de descansar com freqüência 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 
33. Por dificuldades em subir escadas 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
34. Pelas dificuldades em cuidar de você mesmo (a) 

(de se vestir, tomar banho ou usar o vaso sanitário) 
 

 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

35. Pelo sono agitado 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

36. Por andar mais devagar que os outros 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
 

    
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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37.  Por ser chamado de diabético 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
38. Por ter o diabetes interferindo em sua vida familiar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

39. Pelo diabetes em geral 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 
 

Avaliações Gerais 
1. Marque um “X” na linha abaixo que indique a medida da sua qualidade de vida geral 

 
 
Menor Qualidade                                                               Maior Qualidade 
 
                 

2. Marque um “X” na linha abaixo que indique o quão grave você acha que é o seu 
diabetes  

 
 

 
Nada grave       Extremamente grave 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 



 
158 

 

 

APÊNDICE 5 
 

CVP – 4 
Pesquisa de Qualidade de Vida 

 
A qualidade de vida das pessoas é afetada por muitas coisas. Estas coisas podem incluir 
saúde, oportunidade de lazer e férias, amigos e família, e um trabalho. Este questionário é 
realizado para nos ajudar a compreender sobre o que afeta a qualidade de vida de pessoas com 
diabetes. 
A seguir pergunta-se sobre sua qualidade de vida. Para cada frase abaixo, coloque um “X” no 
número que mostra qual opção afeta sua qualidade de vida num grau de “extremamente 
afetada” (7), “não afetada” (1), ou “mais ou menos” (de 2 a 6). Um exemplo é mostrado 
abaixo. Por exemplo, se você pensa que um problema de saúde afeta a sua qualidade de vida, 
até certo ponto, mas não extremamente, você pode marcar na linha como mostrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

1. Pelo uso diário de sua medicação para o diabetes 

 
 
Não foi afetada                               Extremamente afetada 

 
2. Pela preocupação relacionada com questões financeiras 

 
 
Não foi afetada                               Extremamente afetada 
 

3. Pela diminuição ou falta de energia 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

4. Por seguir seu tratamento para o diabetes prescrito pelo médico 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

 

    
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Durante o mês passado, quanto sua qualidade de vida foi afetada por:  
Ter um problema de saúde 

1 2 3 4 5 6 7 
 Não foi afetada            Extremamente afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

5. Pelas restrições alimentares necessárias para o controle do seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

6. Pelas preocupações sobre seu futuro 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

7. Por outros problemas de saúde além do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
8. Pelo estresse ou pressão em sua vida 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

9. Pela sensação de fraqueza 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

10. Pelo quanto você consegue andar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
11. Pela necessidade de realizar exercícios regularmente 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 
12. Pela perda ou embassamento de sua visão 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

 
 

                                                                                                                         
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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13. Por não ser capaz de fazer o que você quer 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

14. Por ter diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
15. Por perder o controle dos seus níveis de açúcar no sangue 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

16. Por outras doenças além do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

17. Por ter que testar os seus níveis de açúcar  

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

18. Pelo tempo necessário para controlar o seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
 
DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

19. Pelas restrições que seu diabetes impõe sobre sua família e amigos 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

20. Pelo constrangimento por ter diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 
 

                                                                                      
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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21. Pelo diabetes interferir na sua vida sexual 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

22. Por sentimento de tristeza ou depressão 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

23. Por problemas com função sexual 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
24. Por tentar manter seu diabetes bem controlado 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

25. Por complicações devido o seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 
 

DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 
26. Por fazer coisas que sua família ou seus amigos não fazem 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
27. Por manter os registros (anotações) dos seus níveis de açúcar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
28. Pela necessidade de comer em intervalos regulares 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

 

                                                                                                        
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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29. Por não ser capaz de fazer atividades domésticas ou outros trabalhos que estão 

relacionados com a casa 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
30. Pela diminuição do interesse pelo sexo 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

31. Por ter sua rotina organizada em função do diabetes 

 
 

Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

32. Pela necessidade de descansar várias vezes no dia 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

33. Por dificuldades em subir escadas 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
34. Pelas dificuldades em cuidar de você mesmo (a) 

(de se vestir, tomar banho ou usar o vaso sanitário) 
 

 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

35. Pelo sono agitado 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

36. Por andar mais devagar que os outros 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
 

 

                                                                                                           
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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37. Por ser chamado de diabético 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
38. Por ter o diabetes interferindo em sua vida familiar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

39. Pelo diabetes em geral 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 
 

Avaliações Gerais 
1. Marque um “X” na linha abaixo que indique a medida da sua qualidade de vida geral 

 
 
Menor Qualidade                                                               Maior Qualidade 
                 

2. Marque um “X” na linha abaixo que indique o quão grave você acha que é o seu 
diabetes  

 
 

 
Nada grave       Extremamente grave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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APÊNDICE 6 

 
VFP 

Pesquisa de Qualidade de Vida 
 

A qualidade de vida das pessoas é afetada por muitas coisas. Estas coisas podem incluir 
saúde, oportunidade de lazer e férias, amigos e família, e um trabalho. Este questionário é 
realizado para nos ajudar a compreender sobre o que afeta a qualidade de vida de pessoas com 
diabetes. 
A seguir pergunta-se sobre sua qualidade de vida. Para cada frase abaixo, coloque um “X” no 
número que mostra qual opção afeta sua qualidade de vida num grau de “extremamente 
afetada” (7), “não afetada” (1), ou “mais ou menos” (de 2 a 6). Um exemplo é mostrado 
abaixo. Por exemplo, se você pensa que um problema de saúde afeta a sua qualidade de vida, 
até certo ponto, mas não extremamente, você pode marcar na linha como mostrado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

1. Pelo uso diário de sua medicação para o diabetes 

 
 
Não foi afetada                               Extremamente afetada 

 
2. Pela preocupação relacionada com questões financeiras 

 
 
Não foi afetada                               Extremamente afetada 
 

3. Pela diminuição ou falta de energia 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

4. Por seguir seu tratamento para o diabetes prescrito pelo médico 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

 
 
 

    
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Durante o mês passado, quanto sua qualidade de vida foi afetada por:  
Ter um problema de saúde 

1 2 3 4 5 6 7 
 Não foi afetada            Extremamente afetada 
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DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

5. Pelas restrições alimentares necessárias para o controle do seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

6.  Pelas preocupações sobre seu futuro 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

7.  Por outros problemas de saúde além do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
8.  Pelo estresse ou pressão em sua vida 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

9. Pela sensação de fraqueza 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

10. Pelo quanto você consegue andar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
11. Pela necessidade de realizar exercícios regularmente 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 
12. Pela perda ou embassamento de sua visão 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
 

                                                                                                                 
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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13. Por não ser capaz de fazer o que você quer 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

14. Por ter diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

15. Por perder o controle dos seus níveis de açúcar no sangue 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

16. Por outras doenças além do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

17. Por ter que testar os seus níveis de açúcar  

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

18. Pelo tempo necessário para controlar o seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

19. Pelas restrições que seu diabetes impõe sobre sua família e amigos 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

20. Pelo constrangimento por ter diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 
 
 
 

 

                                                                            
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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21. Pelo diabetes interferir na sua vida sexual 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

22. Por sentimento de tristeza ou depressão 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
23. Por problemas com função sexual 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
24. Por tentar manter seu diabetes bem controlado 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

25. Por complicações devido o seu diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 
26. Por fazer coisas que sua família ou seus amigos não fazem 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
27. Por manter os registros (anotações) dos seus níveis de açúcar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
28. Pela necessidade de comer em intervalos regulares 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

 

                                                                                            
Apêndices 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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29. Por não ser capaz de fazer atividades domésticas ou outros trabalhos que estão 

relacionados com a casa 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
30. Pela diminuição do interesse pelo sexo 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

31. Por ter sua rotina organizada em função do diabetes 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
32. Pela necessidade de descansar várias vezes no dia 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
DURANTE O MÊS PASSADO, QUANTO SUA QUALIDADE DE VIDA FOI AFETADA: 

33. Por dificuldades em subir escadas 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
34. Pelas dificuldades em cuidar de você mesmo (a) 

(de se vestir, tomar banho ou usar o vaso sanitário) 
 

 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

35. Pelo sono agitado 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

36. Por andar mais devagar que os outros 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
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37. Por ser chamado de diabético 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 

 
38. Por ter o diabetes interferindo em sua vida familiar 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 

39. Pelo diabetes em geral 

 
 
Não foi afetada                           Extremamente afetada 
 
 

Avaliações Gerais 
1. Marque um “X” na linha abaixo que indique a medida da sua qualidade de vida geral 

 
 
Menor Qualidade                                                               Maior Qualidade 
                 

2. Marque um “X” na linha abaixo que indique o quão grave você acha que é o seu diabetes  

 
 

 
Nada grave       Extremamente grave 
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APÊNDICE 7 

 

 

DADOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Sexo:  (   ) F        (   ) M      D.N.: _____/_____/_____ 

Peso: _______Kg        A: _________m                                IMC: __________Kg/m2 

PAS:________ e PAD:__________mmHg 

Tabagista:  (   ) sim     (  ) não    

Bebe:  (   )sim   (   ) não    

 

Tempo de Evolução do DM-2: _______ 

Valores de glicemia: 1)________; 2)_______; 3)_________ 
 
 
Grau de escolaridade: 
(   ) Sem escolaridade (não sabe ler e escrever) 
(    ) Baixa escolaridade (< 9 anos de estudo) 
(   ) Média  escolaridade (< 12 anos a 9 anos completo de estudos) 
(   ) Alta escolaridade ( ≥ 12 anos de estudos) 
 
 
Estado Civil:       
(   ) Vive com companheiro (a) com laços conjugais ou filho(s) 
(   ) Convive com familiares ou outras pessoas, sem companheiro ou laços de consangüinidade 

(   ) Vive só 

 
 
Controle Glicêmico (tratamento) 
(   ) Antidiabéticos Orais  (    ) metformina (     ) glibenclamida 
(   ) Insulina 
(   ) Dieta e Exercícios Físicos 
 
Pratica Exercícios Físicos: (    )sim    (    )não
 
Co-morbidades: 
(   ) HAS 
(   ) IAM prévio 
(   ) IRC 
(   ) Retinopatia 
(   ) Nefropatia 
(   ) Neuropatia Periférica  
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ANEXO 2 

 
Autorização de Boyer 

 
Good evening, 
  
Doctor Peter H. Vlasses, PharmD.  
Executive Director Accreditation Evaluation and Research, 
Accreditation Council for Pharmacy Education 
  
 I'm a Master student of Brazil , by University of São Paulo at Ribeirão Preto College of 
Nursing . I  would like contact me with  Dr J.Gregory Boyer   about the instrument Diabetes-
39, published in Medical Care, vol. 35, n.5, pp. 440-453, 1997. This because I'm interest 
about studies in Quality of life in patients with Diabetes mellitus, and I would like of 
permission of author scale D-39 to cross cultural adaptation in Brazil. 
  
Would you have his contact information or ask him to contact me. 
Thanks, excuse-me my English. 
Sincerely, 
  
Flávia Alline de Queiroz 
Brazil 
  

Assunto: RE: Contact - Brazil 

Data: Mon, 12 Mar 2007 15:20:11 -0500 

De: "Greg Boyer" <gboyer@acpe-accredit.org>    

Para: "Flávia Alline Queiroz" <fallqnurse@yahoo.com.br> 

 
Dear Flávia Alline de Queiroz 
  
I am attaching copies of the instrument and other relevant documents.  To my knowledge no 
one has made a translation of this tool for Brazil.  You are free to do so.  There is no charge 
for using this instrument. 
Best regards,  
Greg Boyer 
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Data: Mon, 12 Mar 2007 14:53:59 -0300 (ART) 

De: "Flávia Alline Queiroz" <fallqnurse@yahoo.com.br>    

Assunto: Contact - Brazil 

Para: pvlasses@acpe-accredit.org. 
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ANEXO 3 

 
Diabetes-39 

Original Instrument 
 

 
Quality of Life Survey 

 
A person’s quality of lifeis affected by many things. These things might include health, the 
opportunity for recreation and vacations, friends and family, and a job. This questionnaire is 
designed to help us learn about what affects quality of life of people with diabetes. 
Below are questions about your quality of life. For each factor listed, we ask you to place an 
“X” on the line to show whether that affects your quality of life “extremely”, “not at all”, or 
some place in the midlle. An example is shown in the box below. For example, if you thought 
“having an automobile” affected your quality of life to some extent , but not extremely, you 
might mark the line as shown.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURING THE PAST MONTH, HOW MUCH WAS THE QUALITY OF YOUR LIFE 
AFFECTED BY:  
 

1. your diabetes medication schedule 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
2. worries about money matters 

 
1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 

Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
 
 

 

    
Anexos 

DURING THE PAST MONTH, HOW MUCH WAS THE 
QUALITY OF YOUR LIFE AFFECTED BY:  
 
 Having automobile  
 1_____2_____3_____4_____5__X___6_____7 
Not affected       Extremely  
At all        affected 
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3. limited energy levels 

 
1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 

Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
4. following your doctor’s prescribed treatment plan for diabetes 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
 

DURING THE PAST MONTH, HOW MUCH WAS THE QUALITY OF YOUR LIFE 
AFFECTED BY:  
 

5. food restrictions required to control your diabetes 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
6. concerns about your future 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
7. other health problems besides diabetes 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 

At all       affected 
 

8. stress or pressure in your life 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
9. fellings of weakness 

 
1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 

Not affected       Extremely 
At all        affected 
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10. restrictions on how far you can walk 

 
1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 

Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
11. exercise requirements 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
 
DURING THE PAST MONTH, HOW MUCH WAS THE QUALITY OF YOUR LIFE 
AFFECTED BY:  
 

12. loss or bluring of your vision 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
13. not being able to do what you want 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 

At all       affected 
 

14. having diabetes  
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
15. losing control of your sugar levels 

 
1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 

Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
16. other illnesses besides diabetes  
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 
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17. testing your sugar (glucose) levels 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
18. the time requires to control your diabetes 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 

 
At all        affected 

 
 
DURING THE PAST MONTH, HOW MUCH WAS THE QUALITY OF YOUR LIFE 
AFFECTED BY:  
 

19. the restrictions your diabetes places on your family and friends 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
20. being embarrassed because you have diabetes 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
21. diabetes interfering with your sex life 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
22. feeling blue or depressed 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 

At all       affected 
 

23. problems with sexual functioning 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 
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24. getting your diabetes well controlled 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
25. complications from your diabetes  
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
 
DURING THE PAST MONTH, HOW MUCH WAS THE QUALITY OF YOUR LIFE 
AFFECTED BY:  
 
         26.doing things that your family or friends don’t do 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
27. keeping a record of your sugar levels 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
28. the need to eat at regular intervals 
  

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
29. not being able to do housework or other jobs around the house 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
30. a decreased interest in sex 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 

At all       affected 
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31. having your schedule center around diabetes  
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
32. needing to rest often 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
 

DURING THE PAST MONTH, HOW MUCH WAS THE QUALITY OF YOUR LIFE 
AFFECTED BY:  

 
33. problems in climbing steps 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
 

34. having trouble caring yourself 
(dressing, bathing, or using the toilet) 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
35. restless sleep 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
36. walking more slowly than others 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
37. being labeled a diabetic 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 
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38. having diabetes interfere with your family life 
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
39. diabetes in general  
 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 
Not affected       Extremely 
At all        affected 

 
 
OVERALL RATINGS 
 

1. Please place an “X” on the line below that indicates your ratings of your overall 
quality of life. 

 
1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 

                            Lowest                                                               Highest 
                            Quality                                                               Quality 
 

2. Please place an “X” on the line below to show how severe you think your diabetes is. 
1_____2_____3_____4_____5_____6_____7 

                       Not Severe                                                              Extrelely 
                           At All                                                                     Severe 
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ANEXO 4 

 
Autorização para uso da caixa de respostas 

e encaminhamento do instrumento D-39 em adaptação para a realidade brasileira,, ao 
autor do instrumento original, após back-translation 

 

Data: Fri, 19 Oct 2007 11:22:18 -0300 (ART) 

De: "Flávia Alline Queiroz" <fallqnurse@yahoo.com.br>  Ver detalhes do contato  

Assunto: D-39 Brazil 

Para: gboyer@acpe-accredit.org 

 
Good evening, Doctor J.Gregory Boyer  
  
I'm Flávia, the Master student of Brazil, who is adapting the instrument D-39 to Brazil. How 
are you? 

  
I come for way of this, to send the back-translation of the D-39 instrument (original), after 
this to have been analyzed about to the constitution semantics, idiomatic, cultural and 
conceptual for the Brazilian reality. Being thus, I send back-translation for your evaluation 
and possible suggestions. It would like to know if the original instrument can in accordance 
with be analyzed the punctuation of 1 the 7 in the scale (boxes – clinical trials), therefore, 
while researchers and assistants to the health, in Brazil, we consider that the adaptation and 
the validation for the Brazilian reality favor the use of the box.  
  
Since already I thank to its contribution and precious attention  
  
Sincerely, 
  
Flávia Queiroz  
Master student by University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing  
  
My teacher  
Ana Emilia Pace, RN, PHD, Faculty University of São Paulo at Ribeirão Preto 

College of Nursing 

WHO Colaborating Centre for Nursing Research Development 
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 Assunto: RE: D-39 Brazil 

Data: Mon, 22 Oct 2007 06:52:16 -0500 

De: "Greg Boyer" <gboyer@acpe-accredit.org>  Ver detalhes do contato  

Para: "Flávia Alline Queiroz" <fallqnurse@yahoo.com.br> 

 
 

Dear Ms Queiroz: 
 
Many thanks for forwarding this back translation to me.  I have reviewed it carefully, and 
each question stem appears to reflect the original meaning in the back translation.  You and 
your effort are to be commended for a fine job.  Regarding the use of the ‘boxes’ I completely 
agree that this should have no real impact on the instrument.  For ease of convenience to both 
the person completing the questionnaire and the person entering the data for analysis, I agree, 
the use of ‘boxes’ rather than the ’10 cm line’ is better.  When this tool was used by a 
pharmaceutical company, that was the approach taken as well and not impact on completion 
was noted.  Again, thank you for sending me the back translation, and best wishes for 
continued successful research. 
 
Best regards, 
Greg Boyer 

J. Gregory Boyer, Ph.D.  
Assistant Executive Director 
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