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RESUMO 

PINTAR, G. O. “Qualidade de vida e sintomas depressivos em adolescentes com Diabetes 

Mellitus tipo 1 (DM1)”. 2014, 90f. Dissertação (Mestrado em Saúde na Comunidade). 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a presença de sintomas depressivos e as 

possíveis influências do Diabetes Mellitus tipo I (DM1) na qualidade de vida de 

adolescentes com esta doença. Para alcançar tal objetivo foram avaliados adolescentes 

com DM1 (58) e sem DM1 (61) completando um total de 119 adolescentes avaliados; 

de ambos os sexos. Os locais de coleta de dados foram o Ambulatório de 

Endocrinologia da Criança e do Adolescente (ECA) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP (HCRP-USP) para os adolescentes diabéticos e para os 

não diabéticos o colégio público regular Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Prof. Raul Machado, no município de Ribeirão Preto-SP. Foram utilizados dois 

instrumentos para coleta de dados, o The World Health Organization Quality of Life-

Bref (Whoqol-bref); instrumento de Qualidade de Vida;  e o Inventário de Depressão 

de Beck; instrumento que avalia sintomas depressivos. Os dados coletados foram 

organizadas em banco de dados no programa estatístico Stata, versão 12.0, e 

analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva e inferencial. Os resultados 

desta pesquisa mostraram que, nas avaliações de qualidade de vida, quando não há 

presença de sintomas depressivos em comparação com o grupo sem diabetes, o grupo 

de diabéticos apresenta pior qualidade de vida nos domínios físico, social, ambiente e 

satisfação, todavia, quando há presença destes sintomas, a qualidade de vida é pior nos 

dois grupos. Conclui-se que o DM1 e a presença de sintomas depressivos, ambos 

interferem na qualidade de vida dos indivíduos em que acomete, nem sempre de forma 

igual. Desta maneira, foi possível compreender a importância do olhar ao adolescente 

com e sem a doença, afim de observar as peculiaridades dos indivíduos nesta fase da 

vida. 

 

 

Descritores: Diabetes Mellitus tipo 1, Qualidade de vida, Sintomas depressivos 
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ABSTRACT 

 

PINTAR, GO "Quality of life and depressive symptoms in adolescents with type 1 

diabetes mellitus (DM1)." 2014, 90f. Thesis (Master of Community Health). Faculty of 

Medicine of Ribeirão Preto-USP. 

 

The aim of this study was to assess the presence of depressive symptoms and the possible 

influences of type I diabetes mellitus (DM1) the quality of life of adolescents with this 

disease. To achieve this goal were evaluated adolescents with type 1 diabetes (58) and without 

DM1 (61) for a total of 119 adolescents evaluated; of both sexes. Data collection sites were 

the Endocrinology Clinic of Child and Adolescent (ECA) of the Hospital of the Faculty of 

Medicine, USP (HCRP-USP) for diabetic patients and nondiabetic patients regular public 

school Municipal School Elementary Education Prof. Raul Machado, in Ribeirão Preto-SP. 

Two instruments for data collection were used, The World Health Organization Quality of 

Life-Bref (WHOQOL-BREF); Quality of Life instrument; and the Beck Depression 

Inventory; instrument that assesses depressive symptoms. The collected data were organized 

in a database using Stata, version 12.0, and analyzed from descriptive and inferential 

statistical techniques. Our results show that in life quality assessments where there is presence 

of depressive symptoms compared with the group without diabates, the group of diabetics has 

worse quality of life in the physical, social, environment and satisfaction, however, when 

there is presence of these symptoms, quality of life is worse in both groups. It is concluded 

that the presence of DM1 and depressive symptoms, both interfere with the quality of life of 

individuals in that affects not always equal. In this way it was possible to understand the 

importance of looking adolescents with and without the disease in order to observe the 

peculiarities of individuals at this stage of life. 

 

Keywords: Diabetes mellitus type 1, quality of life, depressive symptoms 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 Adolescência 

 

A adolescência é a etapa da vida marcada por um complexo processo de crescimento e 

desenvolvimento biopsicossocial. A Organização Mundial de Saúde (OMS) coloca a fase da 

adolescência à segunda década da vida, de 10 a 19 anos, e considera que a juventude se 

estende dos 15 aos 24 anos (Brasil., 2005). O Ministério da Saúde (MS), toma por base a 

definição da OMS, considerando este público como o contingente da população entre 10 e 24 

anos de idade, tendo este conceito desdobramentos, identificando-se adolescentes jovens a 

faixa etária de 15 a 19 anos e adultos jovens de 20 a 24 anos (Brasil., 2006). 

A literatura especializada em adolescência enfoca esta etapa do curso da vida sob 

diferentes prismas, ora pela ótica do desenvolvimento biopsicossocial, ora pela influência 

sócio-econômica e cultural, dentre outros. Esta fase muitas vezes expõe os adolescentes a 

riscos para sua saúde, em relação à vulnerabilidade destes indivíduos no plano individual, 

social ou programático (Queiroz et al., 2012). 

Segundo os mesmos autores, os adolescentes constituem um grupo prioritário para a 

promoção da saúde em todas as regiões do mundo, em razão dos comportamentos que os 

expõem a diversas situações de riscos para a saúde. Neste período de transição da infância 

para a vida adulta, ocorrem intensas transformações cognitivas, emocionais, sociais, físicas e 

hormonais. Nessa época da vida, crescem autonomia e independência em relação à família e à 

experimentação de novos comportamentos e vivências. 

Segundo Rubin et al., (2011), a doença crônica impõe modificações na vida da 

criança/adolescente e sua família, exigindo estratégias para o enfrentamento e readaptações 

frente à nova situação. Esse processo depende da complexidade e gravidade da doença, da 

fase em que os adolescentes se encontram e das estruturas disponíveis para satisfazer suas 

necessidades e readquirir o equilíbrio na vida. Daí, a importância de olhar esta etapa da vida 

como um período de transformações. O adolescente com uma doença crônica encontra-se 

vulnerável às mudanças no seu corpo, mudanças no cotidiano, e, muitas vezes, apresentam 

limitações, principalmente físicas, devido aos sinais e sintomas da doença e por serem 
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frequentemente submetidos a hospitalizações para exames e tratamento. Faz-se de grande 

importância, portanto, o olhar cuidadoso nesta fase da vida às pessoas que possuem uma 

doença crônica.  

 

1.2 Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) 

 

 Nos últimos anos, com a evolução dos cuidados à saúde, aumento da expectativa de 

vida, melhorias no saneamento básico, dentre outros fatores, o número de indivíduos com 

alguma doença crônica não transmissível cresceu expressivamente nos últimos anos, o que 

vem acarretando impactos significativos tanto na vida das pessoas acometidas, quanto nos 

sistemas de saúde mundiais. 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma das mais importantes doenças crônicas em esfera 

mundial que apresenta alta prevalência em todas as idades, aumenta a incidência de doenças 

cardiovasculares e complicações em longo prazo com limitação e risco de vida ao portador. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a estimativa em 2000 era de 173 milhões 

de diabéticos, com projeção de 366 milhões para 2030 e a prevalência de pacientes com 

diabetes para todas as idades, e em todo mundo, será de 4,4% em 2030 (OMS, 2007). 

O DM1 é considerado um dos mais importantes problemas de Saúde Pública, tanto pelo 

número de pessoas afetadas, pelas incapacitações e mortalidade prematura que pode acarretar, 

quanto pelos custos envolvidos no controle e tratamento das suas complicações. Esses fatores 

justificam o desenvolvimento de estudos não só para detectar, como também para encaminhar 

um processo de intervenção educativa e terapêutica, nos diversos estágios dessa doença e de 

suas complicações (Novato et al., 2007) 

A causa desta doença crônica é entendida como uma deficiência absoluta de secreção de 

insulina identificada por evidências sorológicas de um processo patológico auto-imune. O 

DM 1 tem crescido 3% ao ano, elevando-se a 5% entre crianças em fase pré-escolar (SBD., 

2009). 

Diferentemente do Diabetes Mellitus tipo 2, que inicia-se na fase adulta e é decorrente 

da associação entre fatores genéticos e ambientais; o Diabetes Mellitus tipo 1inicia-se na fase 

de infância ou adolescência e está estritamente ligado a fatores genéticos, podendo acarretar 
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graves impactos na vida de crianças e/ou adolescentes, por estar intimamente ligado à fase de 

desenvolvimento desses indivíduos, bem como a atribuição de valores e crenças para a vida. 

Devido às crianças e adolescentes estarem em crescimento e em desenvolvimento, sua 

habilidade em participar no autocontrole do diabetes varia de acordo com o seu 

desenvolvimento motor, habilidades cognitivas e maturação emocional. Embora os 

adolescentes consigam executar as tarefas do controle do diabetes, eles ainda precisam de 

ajuda nas tomadas de decisão sobre os ajustes de insulina. Desta maneira, a dificuldade em 

alcançar comportamentos de autocuidado e manutenção do controle glicêmico pode ser 

atribuída a mudanças sócio-emocionais, aspectos cognitivos e psicológicos durante a 

adolescência (Novato et al., 2007). 

Novato, Grossi e Kimura (2007) afirmam que o tratamento intensivo do diabetes 

implica em transformações importantes no comportamento das pessoas com DM1. Essas 

mudanças, necessárias, nem sempre são incorporadas com facilidade, especialmente na 

adolescência, fase em que as mudanças fisiológicas podem repercutir no funcionamento 

psicológico. O início repentino da doença e o tratamento exigido para controlar a glicemia 

como fatores de estresse causam mudanças abruptas no estilo de vida do jovem e interferem 

diretamente em sua auto-imagem e qualidade de vida (QV). Nota-se então, a importância do 

olhar à QV dos adolescentes diabéticos, afim de compreender quais domínios da qualidade de 

vida sofrem interferência da doença crônica e o que esta pode acarretar para a vida dos 

adolescentes. 

 

1.3 Qualidade de Vida (QV) 

 

De acordo com Minayo et al., (2000) qualidade de vida é 

“uma noção eminentemente humana, que tem sido 

aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida 

familiar, amorosa, social e ambiental e à própria 

estética existencial. Pressupõe a capacidade de 

efetuar uma síntese cultural de todos os elementos 

que determinada sociedade considera seu padrão de 

conforto e bem estar. O termo abrange muitos 
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significados, que refletem conhecimentos, 

experiências e valores de indivíduos e coletividades 

que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e 

histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção 

social com a marca da relatividade cultural”. 

 

A Organização Mundial de Saúde OMS., (1995) define qualidade de vida como a 

“percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

Não é possível existir um conceito único e definitivo sobre qualidade de vida, mas se pode 

estabelecer elementos para pensar nessa noção enquanto fruto de indicadores os esferas 

objetivas e subjetivas, a partir da percepção que os sujeitos constroem em seu meio (Barbosa., 

1998). 

A preocupação com a qualidade de vida das pessoas tem interessado aos pesquisadores 

devido ao aumento na expectativa de vida e a maior prevalência de condições crônicas de 

saúde, bem como por proporcionar uma mudança na maneira de encarar as diferentes 

condições de saúde; pensadas numa perspectiva mais ampla, que inclua aspectos subjetivos da 

percepção do paciente sobre a sua própria saúde e bem-estar (Minayo et al., 2000).  

 A avaliação da QV é reconhecida como importante área do conhecimento científico, 

em razão de o conceito se interpor ao de saúde, significando satisfação e bem-estar nos 

âmbitos físico, psíquico, socioeconômico e cultural. A utilização de instrumentos de avaliação 

da QV permite avaliar mais objetiva e claramente o impacto global na vida dos pacientes das 

doenças crônicas, como, por exemplo, o Diabetes Mellitus tipo 1. A avaliação têm a vantagem 

de incluir aspectos subjetivos geralmente não abordados por outros critérios de avaliação 

(Lima et al., 2011). 

Os mesmos autores também relatam que à medida que o DM1 evolui, o 

comprometimento da QV pode ser atribuído também a outros fatores, tais como sintomas e 

consequências das complicações decorrentes da doença 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. 
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É necessário implementar algumas adaptações e alterações na rotina de vida das pessoas 

acometidas, o que, na maioria das vezes, pode constituir-se em uma tarefa extremamente 

penosa. Além disso, aspectos psicológicos, tais como ansiedade, depressão e estresse, podem 

exercer um efeito potencializador sobre a evolução da enfermidade e contribuir para 

deteriorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes e dificultar a adesão ao 

tratamento (Lima et al., 2011). 

Diante do conhecimento de que a qualidade de vida dos indivíduos que possuem DM1 

pode estar alterada, faz-se de grande importância avaliar quais dos seus domínios sofrem 

alterações. Nota-se, também, a estreita relação da qualidade de vida com os aspectos 

emocionais. Se o emocional do indivíduo está afetado, por exemplo, se este apresenta 

sintomas depressivos como sentimentos de desesperança em relação ao futuro, tristeza, apatia, 

dentre outros; provavelmente a qualidade de vida também será afetada. Desta maneira, avaliar 

e estudar a qualidade de vida juntamente com as condições emocionais, pode contribuir para o 

entendimento dos fatores que influenciam na vida de indivíduos com DM1. 

 

   1.4 Sintomas Depressivos 

A depressão pode ser entendida como a presença de sentimentos negativos ou sintomas 

depressivos como: sentir-se triste, fracassado, insatisfeito, culpado, dentre outros. Alguns 

autores colocam que associada ao Diabetes Mellitus, a depressão vem sendo avaliada como 

uma variável relacionada. Pessoas com Diabetes Mellitus possuem mais propensão de 

desenvolver depressão que os não diabéticos (Braz et al.; 2013).  

Zúñiga et al. (2009) afirmam que os fatores estressantes do tratamento, como mudanças 

repentinas no estilo de vida, podem causar um evidente dano e instabilidade na saúde mental 

como transtornos de humor, de ansiedade e depressão. Desta maneira, as implicações 

psicológicas da DM1 em adolescentes têm sido mais estudadas atualmente. 

Têm-se verificado que os níveis de depressão tem influência direta e importante na 

auto-referência à qualidade de vida (SANTOS et al.,  2011). O estudo de (Moreira et al., 

2003), evidenciou efeitos de alterações psiquiátricas sobre a qualidade de vida, de forma 

independente da gravidade clínica do DM1 e relatam que, a presença da depressão pode 

interferir na pontuação das escalas de avaliação do funcionamento físico e não somente sobre 
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as de funcionamento psicológico. Desta maneira, a existência de sintomas depressivos foi 

capaz de modificar a percepção do paciente acerca de sua saúde física . 

 

1.5 Justificativa do estudo 

 

Frente às multidimensões do impacto da doença crônica Diabetes Mellitus tipo 1 na 

adolescência, é essencial a compreensão dos indicadores de qualidade de vida e a presença de 

sintomas depressivos a fim de melhor sistematizar o olhar e as abordagens frente à atenção e o 

cuidado a esta população. A relação estreita entre qualidade de vida e sintomas depressivos 

nos faz questionar a relação entre estes dois fatores, e se ambos sofrem interferência ou 

interferem na vida do indivíduo diabético.   

 

2 – OBJETIVOS 

 

2. 1 Objetivo Geral 

Avaliar as possíveis influências do Diabetes Mellitus tipo I (DM1) e da presença de 

sintomas depressivos na qualidade de vida de adolescentes com DM1, em comparação com 

adolescentes que não possuem DM1. 

 

2.2 Objetivos específicos 

-Analisar e comparar as diferenças na qualidade de vida e sintomas depressivos entre os 

gêneros; 

-Analisar e comparar as diferenças na qualidade de vida e sintomas depressivos de acordo 

com o nível sócio-econômico; 

-Analisar e comparar as diferenças na qualidade de vida e sintomas depressivos de acordo 

com a instrução dos pais; 

-Analisar e comparar as diferenças na qualidade de vida e sintomas depressivos de acordo 

com a idade. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo do Estudo 

A pesquisa caracterizou-se como estudo analítico, que busca estabelecer relações entre 

uma possível causa e o evento objeto de estudo; e transversal, que é conhecido também como 

estudo seccional ou de prevalência, caracterizando-se basicamente pela seleção dos 

participantes ser feita a partir da população ou uma amostra (Franco e Passos, 2011). 

O método utilizado foi o método comparativo “que estuda as semelhanças e diferenças 

entre diversos tipos de grupos, sociedades ou povos e contribui para uma melhor compreensão 

do comportamento humano; este método realiza comparações, com a finalidade de verificar 

similitudes e explicar divergências” (Marconi e Lakatos, 2006). 

 

3.2 População do estudo 

 

Os participantes desta pesquisa foram adolescentes com DM1 e sem DM1, de ambos 

os sexos. Os locais de coleta de dados foram o Ambulatório de Endocrinologia da Criança e 

do Adolescente (ECA) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCRP-

USP) para os adolescentes diabéticos e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Raul 

Machado, colégio público regular do município de Ribeirão Preto-SP-, para os adolescentes 

não diabéticos; ambos os locais foram definidos através de planos não probabilísticos; estes 

não são selecionados de forma aleatória, mas por razões de conveniência ou viabilidade 

(Franco e Passos, 2011). 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Raul Machado localiza-se na rua 

Humaitá, nº 930, no bairro Santa Cruz do José Jacques, Ribeirão Preto.  Foi construída pela 

prefeitura da cidade no começo da década de 60 e funciona atualmente em dois turnos; 

atendendo alunos de 1ª a 8ª série, com 522 alunos matriculados no ano de 2013 (período da 

coleta de dados). 

 

3.3 Critérios de Seleção 
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Como critério de classificação de adolescência foi utilizada a faixa etária 

compreendida entre 10 a 19 anos definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(BRASIL., 2005). Para constituir a amostra desta pesquisa, foram avaliados adolescentes da 

faixa etária de 11 a 18 anos. 

O número de sujeitos com DM1 foi definido pelo critério de amostragem 

probabilística de indivíduos-tipo (Marconi e Lakatos, 2006); sendo selecionados adolescentes 

atendidos no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do HCRP-USP no período da coleta 

de dados, em número de cinquenta e oito (58) adolescentes. 

Os sujeitos sem DM1 foram selecionados por meio de amostragem sistemática com 

base do número de alunos cadastrados em uma escola pública regular de Ribeirão Preto e a 

proporção da amostra dos adolescentes com DM1, foram incluídos aleatoriamente, através de 

uma planilha de números para sorteio, todos os que concordaram em participar da pesquisa, 

para a realização do estudo comparativo, em número de sessenta e um (61) adolescentes. No 

total, dentre adolescentes com e sem o DM1, foram entrevistados cento e dezenove (119) 

adolescentes. 

A participação destes foi condicionada à assinatura, antes da aplicação dos 

questionários, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos responsáveis legais dos 

adolescentes com DM1, com parágrafo de assentimento ao adolescente (Anexo 4) e também 

pelos responsáveis legais dos adolescentes sem DM1, com parágrafo de assentimento ao 

adolescente (Anexo 5). Além disso, houve autorização pela Secretaria da Educação do 

município de Ribeirão Preto e indicação para a realização da coleta de dados na escola Raul 

Machado, além de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) para a realização da 

pesquisa no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do HCFMRP-USP. 

Para assim constituir-se em sujeito desta pesquisa, foram utilizados os seguintes 

critérios de inclusão: (a)Para o primeiro grupo: ser adolescente, possuir DM1 e ser atendido 

no Ambulatório de Endocrinologia da Criança e do Adolescente do HCRP durante o período 

de coleta de dados; (b) Para o segundo grupo: ser adolescente, não possuir DM1, estudar no 

colégio público de Ribeirão Preto Prof. Raul Machado durante o período de coleta de dados; 

(c) A instituição de ensino ter declarado autorização para a realização da pesquisa neste local; 

(d) O adolescente e seus pais e/ou responsáveis ter declarado consentimento livre e 
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esclarecido (e) O Ambulatório de Endocrinologia da Criança e do Adolescente do HCRP-USP 

ter declarado autorização para a realização da pesquisa neste local. 

Com relação aos critérios de exclusão, foram excluídos todos os adolescentes que 

apresentam alguma deficiência que prejudique a locomoção e atividades da vida diária ou 

doença incapacitante segundo o Artigo 4º do Decreto da lei 53859:  

“...considera-se portador de doença incapacitante quem 

seja acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; 

hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; 

cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; 

cardiopatia grave; doença de Parkinson; 

espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante); 

síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e 

contaminação por radiação, com base em conclusão da 

medicina especializada.”(Sociedade Brasileira de 

Diabetes, 2009). 

Após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) (Anexo 8), a coleta de dados se deu no ano de 

2013, de Julho a Dezembro, na sala de espera, antes ou após as consultas dos adolescentes 

diabéticos no ambulatório de Endocrinologia da Criança e do Adolescente (ECA) do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCRP-USP) Já a coleta com os 

adolescentes não diabéticos ocorreu no mesmo período, e estes foram abordados em ambiente 

escolar, sendo chamados para responder os questionários na parte externa da sala de aula ou 

mediante agendamento prévio.  

 

3.4 Riscos e Benefícios 

 

A pesquisa trouxe benefícios diretos para os sujeitos entrevistados, pois lhes 

proporcionou informações sobre as condições de saúde e qualidade de vida destes 

adolescentes, fazendo com que possivelmente adotem novas práticas de cuidado, se 

necessário. 
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 Este trabalho também poderá contribuir com os profissionais de saúde, A fim de 

melhor sistematizar o olhar e as abordagens frente à atenção e o cuidado a esta população. Já 

os riscos desta pesquisa constituem-se mínimos para os seus participantes, como desconforto 

com as questões perguntadas e/ou eventuais desconfortos com os resultados apresentados. 

 

3.5 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de Agosto de 2013 a Dezembro de 2013, 

nas instituições definidas. A coleta no Ambulatório de Endocrinologia da Criança e do 

Adolescente (ECA) foi realizada às segundas-feiras, anterior ao período das consultas, na 

sala de espera. Na instituição de ensino, a coleta também ocorreu às segundas-feiras, 

durante o período das aulas, conforme liberação das atividades em sala pelo professor 

responsável. 

 

3.5.1 Instrumentos 

 

Foram coletados dados como: Nome completo, endereço, idade de cada adolescente e 

entregue a ficha de dados pessoais e sócio-demográficos para preenchimento (Critério de 

Classificação Econômica Brasil) para todos os adolescentes entrevistados (Anexo1). A 

Classificação Econômica Brasil foi escolhida como instrumento de coleta de dados pessoais 

por ser utilizada em vários estudos da área da saúde para este devido fim. 

Um dos instrumentos para coleta de dados foi o The World Health Organization 

Quality of Life-Bref (Whoqol-bref) (Anexo 2). É o Instrumento de Qualidade de Vida da 

OMS abreviado, com 26 itens, quatro domínios, um índice global e quatro para os domínios 

pela média dos itens, resultados de 0 a 100. Consistência interna α = 0,91 e entre 0,69 e 0,84 

para os domínios. O índice global não se refere à média de todos os domínios, e sim à de dois 

itens não pertencentes aos quatro fatores (saúde global e qualidade de vida global). O 

Whoqol-bref é composto pelos domínios: 1-físico com itens (1,2,3,9,10,11 e12), 2- 

psicológico com subitens (4, 5, 6, 7, 8 e 24), 3- Relações sociais com subitens (13,14 e 15) e 

4- Meio Ambiente com subitens (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23) (PANZINI, R.G.; 

MAGANHA,C. ROCHA,N.S., 2011). 
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Outro instrumento utilizado para coleta de dados foi o Inventário de Depressão de 

Beck (Anexo 3). É um instrumento que tem a finalidade de medir a intensidade da depressão 

para pacientes psiquiátricos e pessoas da população em geral. Foi desenvolvido por Beck et al 

(1996) e é originário de uma revisão substancial da primeira versão do instrumento. Possui 21 

itens, e para cada um deles há quatro (com escore variando de 0 a 3) afirmativas de resposta 

(com exceção dos itens 16 e 18, em que existem sete afirmativas, sem, contudo 34 variar o 

escore), entre as quais o sujeito escolhe a mais aplicável a si mesmo para descrever como 

esteve se sentindo nas “última semana, incluindo o dia de hoje” (BECK et al, 1996 apud 

PARANHOS,2009). Estes itens dizem respeito a níveis de gravidade crescentes de depressão, 

e o escore total é resultado da soma dos itens individuais, podendo alcançar o máximo de 63 

pontos. A pontuação final é classificada em níveis mínimo, leve, moderado e grave, indicando 

assim a intensidade da depressão (PARANHOS, 2009). O Inventário de Depressão de Beck 

foi escolhido para avaliar sintomas depressivos por ser um instrumento já utilizado em outros 

estudos para este fim, além de ter sido utilizado e validado também para uso com 

adolescentes. 

Ambos os questionários foram autoaplicados por indivíduos de cada grupo (com e sem 

DM1) e as dúvidas foram esclarecidas pela mesma pessoa (a autora desta pesquisa), ou seja, 

não houve a participação de terceiros destinados a fazer a aplicação destes instrumentos.   

 

3.6 Análise dos dados 

 

Todas as informações coletadas, a partir dos instrumentos, foram organizadas em 

banco de dados no programa estatístico Stata, versão 12.0, e analisadas a partir de técnicas de 

estatística descritiva e inferencial.  

Em relação à caracterização da amostra, as variáveis qualitativas foram descritas 

através de freqüências absolutas (n) e freqüências relativas (%). Quanto à análise das 

variáveis quantitativas, estas foram apresentadas através da média (M) e desvio padrão (DP). 

Concomitante a análise dos dados ocorreu a interpretação dos mesmos, para seguir a redação 

do relatório final de pesquisa (PARANHOS, 2009). 

As comparações dos escores de qualidade de vida foram realizados através de testes 

não paramétricos, tais como Mann-Whitney (para dois grupos) ou Kruskal-Wallis (para vários 
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grupos). Variáveis categóricas como níveis de depressão foram comparadas por teste de 

associação de Fisher (SIEGEL & CASTELLAN JR, 2006). 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Variáveis Socioeconômicas 

 

A população do estudo foi composta por 119 adolescentes, de 11 a 18 anos, sendo 62 

do sexo masculino (52%) e 57 do sexo feminino (48%); destes, 58 diabéticos (49%) e 61 não 

diabéticos (51%). Dos adolescentes diabéticos, foram avaliados 30 indivíduos do sexo 

masculino (48%) e 28 do sexo feminino (49%); e dos adolescentes não diabéticos 

compuseram a amostra 32 indivíduos do sexo masculino (52%) e 29 do sexo feminino (51%). 

 

Tabela 1- Distribuição dos adolescentes por sexo segundo a presença de Diabetes 

Mellitus tipo 1 (DM1) 

     Diabetes M1                              Sexo 

                                     Masculino       Feminino            Total 

 Sim                                   30                     28                      58 

   %                                    48                     49                      49 

 

 Não                                   32                     29                     61 

   %                                    52                     51                      51 

 

Total                                 62                     57                    119 

   %                                  100                    100                   100 

                           Teste de Fisher P = 1.000 

 

O teste de Fisher correspondente a (1.000) indica que não há diferenças de sexo entre os 

grupos. 
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Tabela 2- Distribuição dos adolescentes de acordo com as variáveis de idade e sexo, no 

grupo com DM1 

Idade                           Sexo                         Total 

                     Masculino      Feminino 

 11                       4                      5                  9 

  %                      13                   18                16 

 

 12                       8                      4                12 

  %                      27                   14                21 

 

 13                        7                    6                 13 

  %                      23                   21                22 

 

 14                       4                     8                 12 

  %                      13                   29                21 

 

 15                       7                     5                 12 

                           23                   18                21 

 

Total                  30                  28                  58 

 %                      100                100               100 

                             Teste de Fisher P = 0.563 

 

A amostra foi composta por 13 adolescentes de 13 anos; com 13 adolescentes 

entrevistados (22%); em seguida os de 12, 14 e 15 anos, com 12 adolescentes entrevistados 

(21%) em cada idade; e por último os de 11 anos, com 9  adolescentes entrevistados (16%) da 

amostra de diabéticos. 

Com relação às variáveis de sexo, obteve-se um maior número de meninos com 12 

anos (27%); em seguida 13 e 15 anos (23%); e por último de 11 e 14 anos (13%) da 

porcentagem da amostra. Com relação às meninas, houve um maior número de adolescentes 

com 14 anos (29%); em seguida 13 anos (21%); 11 e 15 anos (18%) e por último, 12 anos 

(14%). Nota-se que na idade de 12 anos, a amostra de meninos foi composta por quase o 

dobro das meninas (27%) e (14%), respectivamente. Já na idade de 14 anos, o número de 

meninas foi maior do que o dobro do que de meninos (29%) e (13%), respectivamente. O 

teste de Fisher correspondente a (0.563) indica que não há diferenças de sexo segundo a idade 

neste grupo 
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Tabela 3- Distribuição dos adolescentes de acordo com as variáveis de idade e sexo, no 

grupo sem DM1 

    Idade 

    (anos)                           Sexo                       Total 

                          Masculino        Feminino    

        11                      0                     2                    2  

         %                      0                     7                    3      

 

        12                    12                     8                   20  

         %                  37,5                  28                   33 

 

        13                    12                   11                   23  

         %                  37,5                  38                   38 

 

        14                     6                     8                    14  

         %                    19                  28                    23 

         

        15                     1                     0                      1  

         %                     3                     0                      2 

        

        18                     1                     0                      1  

         %                     3                     0                      2  

     

      Total                 32                   29                    61  

         %                  100                 100                   100 

                                         Teste de Fisher P = 0,499 

 

 

Da mesma maneira do que nos não diabéticos, a amostra foi composta em maior 

número pelos adolescentes com 13 anos, destes 23 entrevistados (38%); em seguida os de 12 

anos (33%); 14 anos (23%); 11 anos (3%) e por último os de 15 e 18 anos, ambos com apenas 

1 entrevistado (2%). 

Segundo as variáveis de sexo, os meninos empatam com maior número de entrevistados 

nas idades de 12 e 13 anos (37,5%) e por último 15 e 18 anos com apenas 1 entrevistado para 

cada uma destas idades (3%). Com 14 anos, compuseram a amostra 6 meninos (19%) e 

nenhum com 11 anos. No grupo das meninas, o maior número também foi o de 13 anos 

(38%), em seguida 12 e 14 anos (28%) e por último 11 anos (7%). Não houve entrevistadas 
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com 15 e 18 anos. O teste de Fisher correspondente a (0,499) indica que também não há 

diferenças de sexo segundo a idade neste grupo.  

 

Tabela 4- Distribuição dos adolescentes de acordo com as variáveis de idade e sexo, no 

grupo total (com e sem DM1) 

   Idade                        Sexo                          Total 

                        Masculino        Feminino       

      11                     4                        7               11  

       %                    6                        12               9 

 

      12                    20                      12              32  

       %                    32                      21              27 

 

      13                   19                       17              36  

       %                   31                       30              30 

 

      14                   10                       16               26  

      %                    16                       28               22 

 

      15                     8                       5                 13  

      %                    13                       9                 11 

 

      18                    1                        0                  1  

      %                     2                        0                  1 

  

    Total                62                      57                119 

     %                   100                     100               100 

                        Teste de Fisher P  =  0,318 

 

A tabela 4 descreve a análise detalhada dos adolescentes de acordo com as variáveis 

de idade e sexo no grupo total (com e sem DM1). Nota-se que a concentração de adolescentes 

entrevistados permanece na faixa etária de 12 a 14 anos, com predomínio de 13 anos (30%). 

Todavia, no sexo masculino, quando visto de forma isolada, o maior número de adolescentes 

entrevistados encontra na faixa etária de 12 anos (32%). 
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Tabela 5- Distribuição dos adolescentes de acordo com as variáveis de idade e Diabetes 

Mellitus tipo 1 

     Idade           Diabetes M1             Total 

                          Sim        Não       

       

      11                 9             2                   11  

       %               16             3                    9  

         

      12               12            20                  32  

       %               21            33                  27 

        

     13               13             23                 36  

      %               22             38                 30  

       

     14               12             14                 26  

      %               21             23                 22 

       

     15               12             1                   13  

      %               21             2                   11  

         

     18                0               1                    1  

      %                0             12                    1  

     

   Total             58            61                 119  

       %             100           100                100  

                               Teste de Fisher P  =0,001 

 

 

Diante dos dados da tabela 5, é possível notar que a concentração de entrevistados 

permanece na faixa etária de 12 a 14 anos, para os dois grupos (com e sem DM1). Todavia, na 

faixa etária de 15 anos, apenas 1 indivíduo não diabético compôs a amostra (2%), enquanto 

12 diabéticos com esta idade foram entrevistados (21%). Na faixa etária de 11 anos, também 

houve considerável diferença de número de entrevistados com e sem diabetes, sendo 9 

diabéticos (16%) da amostra e apenas 2 não diabéticos (3%) da amostra. Na faixa etária de 18 

anos, apenas 1 entrevistado compôs a amostra (2%).  

O teste de Fisher (0,001) indica que há diferença entre os grupos na distribuição das 

idades, essencialmente pela maior concentração dos não diabéticos entre os 12 e 13 anos. 

Todavia, a correlação entre idade e escore na escala de Beck é fraca (r=0,24) e os 

grupos não diferem quanto à média das idades, descritos na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Média, desvio padrão, valores máximo e mínimo das idades (anos), 

segundo presença de DM1. 

Diabetes M 1      Média                Desvio 

                                                       Padrão        Mínimo        Máximo 

      Sim                  13,1                     1,4              11,0                15,0 

      Não                  13,0                     1,1              11,0                18,0 

            

     Total                13,0                      1,2              11,0                18,0 

 

A média das idades para adolescentes diabéticos e não diabéticos foi muito próxima 

(13,1) e (13,0), respectivamente. A idade mínima 11 anos é igual para os dois grupos e a 

idade máxima varia de 15 anos para o grupo de diabéticos e 18 anos para o grupo de não 

diabéticos.  

 

Tabela 7- Distribuição dos adolescentes de acordo com as variáveis de classe social e 

Diabetes Mellitus tipo 1. 

  Classe Social                Diabetes M1                  Total 

                                        Sim        Não      

 

          A                            6              4                       10  

          %                           10             7                        8  

 

         B                            17            23                      40  

         %                           29            38                      34 

 

         C                           29            33                      62  

         %                           50            54                      52 

 

     D & E                        6              1                        7  

        %                            10             2                        6 

 

     Total                         58             61                    119  

        %                          100           100                    100  

                             Teste de Fisher P = 0,175 

 

É possível notar que o maior número de indivíduos encontram-se nas classes sociais C 

(52%) do total e B (34%) do total de diabéticos e não diabéticos. Não há diferenças 

significativas entre a classe social nos dois grupos (Fisher = 0,175).  
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Tabela 8- Distribuição das variáveis de instrução dos pais segundo o sexo do adolescente. 

  Instrução chefe da família                       Sexo  

                                                      Masculino       Feminino         Total 

 

 Analf / Primário Inc                          6                        3                   9  

                 %                                        10                       5                 7,5  

 

Prim Comp / Ginasio I                       9                        8                 17  

                 %                                      14,5                     14                 14 

 

Ginasio Comp/Coleg In                    17                      13                 30  

                     %                                    27                      23                 25  

 

Coleg Compl / Sup Inc                      18                      22                40  

                     %                                    29                      39                 34 

 

        Superior Comp                          12                      11                23  

                        %                                 19                      19                19  

 

              Total                                      62                      57               119  

                      %                                  100                    100               100  

               Teste de Fisher P  = 0,779 

 

A maior parte dos pais e responsáveis pelos adolescentes entrevistados apresenta grau 

de instrução de colégio completo e/ou superior incompleto (34%); para ambos os sexos. A 

minoria dos entrevistados têm pais analfabetos ou com ginásio incompleto (8%). O teste de 

Fisher correspondente (0,779) indica que não há diferenças entre as instruções dos pais 

segundo o sexo dos adolescentes. A Tabela 9 acentua os dados descritos acima, indicando 

maior concentração de pais com grau de instrução de colegial completo e/ou superior 

incompleto, no grupo etário de maior número de adolescentes entrevistados (13 e 14 anos). 
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Tabela 9- Distribuição das variáveis de instrução dos pais segundo os grupos etários dos 

adolescentes. 

   Instrução Chefe da família                  Grupo Etário 

                                                            11 e 12     13 e 14      15 e +       Total 

 

 Analf / Primário Inc                              3               3              3                9  

               %                                                7              5             21                8  

 

Prim Comp / Ginasio I                           9              7               1               17  

               %                                               21            11             7                14  

 

Ginasio Comp/Coleg In                         11            14             5                30  

               %                                               26            23           36                25  

 

Coleg Compl / Sup Inc                           10            26            4                40  

               %                                                23           42          28,5              34 

                   

        Superior  Comp                              10            12             1                23  

               %                                                23           19             7                19  

 

             Total                                            43           62            14              119  

               %                                              100         100          100              100  

                    Teste de Fisher P  = 0,216 

 

Na comparação da presença do Diabetes com o grau de instrução da família, descrito na 

tabela 10, observou-se que há diferenças entre as instruções dos pais segundo a presença do 

Diabetes, Fisher (0,001). Observou-se que os não diabéticos são filhos de pais mais 

instruídos. Nota-se 17 (28%) de pais de não diabéticos com nível superior completo, enquanto 

6 (10%) de pais de diabéticos com nível superior completo; 21 (34%) de pais de não 

diabéticos com colegial completo enquanto 19 (33%) de pais de diabéticos com este grau de 

instrução; 18 (29,5 %) de pais de não diabéticos com ginásio completo e apenas 12 (21%) de 

pais de diabéticos com este nível de ensino. De forma inversa, os pais de adolescentes 

diabéticos relataram grau de instrução em sua maioria de primário incompleto ou analfabeto. 
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Tabela 10- Distribuição das variáveis de instrução dos pais segundo a presença de 

Diabetes Mellitus tipo 1. 

 Instrução Chefe da família          Diabetes M1 

                                                        Sim        Não              Total 

 

 Analf / Primário Inc                       9            0                    9  

                %                                    15,5           0                    8  

 

Prim Comp / Ginasio I                  12            5                   17  

                 %                                     21            8                   14 

 

Ginasio Comp/Coleg In                 12           18                  30  

                 %                                     21          29,5                25 

Coleg Compl / Sup Inc                  19           21                   40  

                 %                                     33          34                   34  

 

Superior Comp                                6           17                   23  

                  %                                    10           28                  19  

 

        Total                                        58           61                 119  

                 %                                    100         100                100  

           Teste de Fisher P  = 0,001 

 

 

A seguir, estão relatadas as análises da relação entre sintomas depressivos e qualidade 

de vida, bem como as influências destes dois aspectos para diabéticos e não diabéticos. A 

análise do grau de instrução dos pais e a relação com sintomas depressivos e a melhor ou pior 

qualidade de vida também foi analisada. A análise foi separada por domínios de qualidade de 

vida para melhor visualização dos dados (físico, psíquico, social, ambiente) e os índices de 

satisfação com a vida. 
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4.2 Sintomas depressivos e Qualidade de vida 

 

Tabela 11 – Média, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores do Domínio 

Físico segundo categorias de Sintomas Depressivos. 

Sint. Depressivos                                     Desvio  

                                        Média                Padrão           Mínimo        Máximo 

Sem/Mínima                    16,5                    1,9                   11,3                20,0 

      Leve                            14,3                    1,9                   12,0                17,7 

 Moderada                       13,3                    2,6                    10,3               15,4 

     Grave                          14,3                    1,5                    13,1               16,6 

            

     Total                            16,1                    2,1                    10,3               20,0 

Teste de Kruskal – Wallis P < 0,001 

 

 

A partir da Tabela 11, é possível notar que os sintomas depressivos influenciam 

(Kruskal-Wallis P<0,001) no domínio físico. O índice de maior média encontrado foi o nível 

sem/mínima para os sintomas depressivos (16,5) e o de menor média o nível de sintomas 

moderados (13,3). Obtendo valor mínimo sintomas moderados (10,3) e valor máximo 

sem/mínima sintomas depressivos (20,0). 

 

Tabela 12 – Média, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores do Domínio 

Psíquico segundo categorias de Sintomas Depressivos. 

 

Sint. Depressivos                                 Desvio 

                                    Média               Padrão            Mínimo                 Máximo 

Sem/Mínima              16,3                       1,9                   11,3                       20,0 

      Leve                      12,3                       2,6                    8,7                        18,7 

  Moderada                11,3                       2,0                    8,7                        13,3 

     Grave                    14,8                       2,2                   12,0                       17,3 

 

     Total                     15,6                        2,5                   8,7                         20,0 

Teste de Kruskal – Wallis P < 0,001 

     

No domínio psíquico, nota-se que os sintomas depressivos também influenciam 

consideravelmente (Kruskal-Wallis P<0,001). O índice de maior média encontrado foi 

novamente o nível sem/mínima para os sintomas depressivos (16,3) e o de menor média nível 
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moderado (11,3). Obtendo valor mínimo sintomas leves (8,7) e valor máximo sem/mínima 

sintomas depressivos (20,0). O domínio Social também sofre influência considerável dos 

sintomas depressivos, nota-se (Kruskal-Wallis P<0,008). 

 

Tabela 13 – Média, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores do Domínio 

Social segundo categorias de Sintomas Depressivos. 

Sint. Depressivos                              Desvio 

                                     Média           Padrão         Mínimo       Máximo 

Sem/Mínima                16,8                  2,9                9,3                20,0 

      Leve                       14,0                  3,6                6,0                20,0 

  Moderada                  11,3                  5,0                8,0                18,7 

     Grave                      15,3                  3,5               12,0               20,0 

 

     Total                       16,3                   3,3                6,0                20,0 

Teste de Kruskal – Wallis P = 0,008 

 

 

O valor mínimo encontrado para estes sintomas foi sintomas leves (6,0) e valor máximo 

encontrado para sintomas graves (20,0). O índice de maior média encontrado foi novamente o 

nível sem/mínima para os sintomas depressivos (16,8) e de menor média sintomas moderados 

(11,3). 

 

Tabela 14 – Média, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores do Domínio 

Ambiente segundo categorias de Sintomas Depressivos. 

Sint. Depressivos                                   Desvio 

                                   Média                  Padrão             Mínimo              Máximo 

Sem/Mínima             15,4                         2,1                     8,0                      19,5 

      Leve                     13,2                         2,1                    11,0                     17,0 

  Moderada               15,1                         2,5                    12,5                     17,5 

     Grave                   14,1                         2,8                    11,0                     17,5 

            

     Total                    15,1                          2,2                     8,0                      19,5 

Teste de Kruskal – Wallis P = 0,015 

 

 

Como mostra a Tabela 14, o domínio ambiente também sofre influência dos sintomas   

depressivos, nota-se (Kruskal-Wallis P<0,015). O valor mínimo encontrado para estes 
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sintomas foi sem/mínima (8,0) e valor máximo também encontrado para sem/mínima (19,5). 

A maior media é mantida para sem/mínima (15,4) e a menor média para sintomas leves 

(13,2). 

 

Tabela 15 – Média, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores segundo 

categorias de Sintomas Depressivos. 

Sint. Depressivos                                       Desvio 

                                  Média                        Padão               Mínimo               Máximo 

Sem/Mínima              16,7                             2,4                       8,0                       20,0 

      Leve                      14,0                             2,8                       8,0                       18,0 

  Moderada                12,5                             3,4                       8,0                       16,0 

     Grave                    15,5                             3,4                     12,0                       20,0 

            

     Total                     16,2                             2,8                        8,0                      20,0 

Teste de Kruskal – Wallis P = 0,001 

 

 

A satisfação do indivíduo também sofre influência dos sintomas depressivos, nota-se 

(Kruskal-Wallis P<0,001). O valor mínimo encontrado para estes sintomas foi sintomas leves 

(8,0) e valor máximo encontrado para sintomas graves (20,0). O índice de maior média 

encontrado foi novamente o nível sem/mínima (16,7) e o de menor média o nível moderada 

(12,5). 

Diante dos dados descritos acima, é possível observar que os sintomas depressivos 

influenciam e interferem na qualidade de vida em todos seus domínios (físico, psíquico, social 

e meio ambiente) e também nos índices de satisfação com a vida. Observa-se que o nível de 

sintomas depressivos sem/mínima predomina em todos os domínios de qualidade de vida,e, 

da mesma forma, em quase todos os domínios, exceto no domínio ambiente, o nível sintomas 

moderados são os que menos predominam, ultrapassando os sintomas graves e leves. Nos 

domínios físico, psíquico e social,  os sintomas graves predominam em segundo lugar, logo 

abaixo dos sintomas sem/mínima. 
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4.3 Sintomas depressivos e Diabetes Mellitus tipo 1 

 

Tabela 16- Distribuição das variáveis de sintomas depressivos segundo o Diabetes 

Mellitus tipo1. 

Sintomas depressivos                 Diabetes M 1 

           %                                         Sim        Não                  Total 

 

  Sem/Mínima                                 44           46                      90  

           %                                           76           88                      12 

   

        Leve                                          9             3                       12  

          %                                          15,5          6                        11  

  

   Moderada                                    2              2                        4  

          %                                            3             4                         4  

   

     Grave                                         3              1                         4  

        %                                             5              2                         4 

    

      Total                                        58            52                       110  

        %                                           100          100                      100  

                      Teste de Fisher P = 0,319 

 

Nota-se que no grupo com Diabetes, os sintomas depressivos aparecem mais acentuados 

do que no grupo de não diabéticos nos níveis leve (15,5%) para (6%) e grave (5%) para (2%); 

e, de forma inversa, estes sintomas aparecem menos acentuados no nível sem/mínima (88%) 

para não diabéticos e (76%) para diabéticos. Estes dados poderiam trazer indícios que a 

presença da doença pode gerar mais sintomas depressivos. Todavia, essas diferenças não 

chegam a ser significantes pelo teste exato de Fisher (P=0,319). 

Na tabela 17, utilizando os escores da escala de Beck, verifica-se que a média dos 

escores do grupo com Diabetes é 9,0, enquanto a do grupo sem diabetes é 5,5. A diferença 

dos escores entre os grupos é significante pelo teste de Mann-Whitney, com P=0,011. 
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Tabela 17- Média, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores da escala de 

Beck  segundo presença de Diabetes tipo I 

Diabetes 1                             Desvio 

                           Média         Padrão      Mínimo     Máximo 

     Sim                  9,0               8,9              0              37,0   

     Não                  5,5              6,9               0              32,1 

            

    Total                7,3               8,2              0               37,0 

    Mann-Whitney  P=0,011 

 

 

Analisando as tabelas 16 e 17, é possível concluir que estar no grupo de Diabetes não é 

suficiente para tornar significativa a diferença de classificação quanto à presença ou não dos 

sintomas depressivos, mas é suficiente para produzir escores na escala de Beck dos sintomas 

depressivos maiores do que o outro grupo, indicando a tendência à presença desses sintomas. 

 

4.4 Qualidade de vida e Diabetes Mellitus tipo 1 

 

A análise da qualidade de vida com o DM1 também foi separada por domínios de QV, 

para melhor visualização e comparação dos resultados. No domínio físico, os adolescentes 

foram questionados sobre dor física, quantidade de necessidade de tratamento médico para a 

vida, capacidade de concentração, nível de energia para a realização de tarefas, aceitação de 

sua aparência física, capacidade para o trabalho e capacidade de desempenhar tarefas do seu 

dia a dia. 

 

Tabela 18- Media dos escores de Qualidade de Vida – Domínio Físico, segundo presença 

de Diabetes tipo I 

Diabetes M1                                    Desvio 

                                Média             Padrão        Mínimo        Máximo 

      Sim                      15,6                  2,1               10,3               20,0 

      Não                     16,8                   1,9               12,6               20,0 

            

    Total                     16,2                   2,1               10,3               20,0 

Teste Mann Whitney P = 0,001 
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A tabela 18 mostra que no domínio físico a média dos escores do grupo com Diabetes é 

(15,6), enquanto a do grupo sem diabetes é (16,8). A diferença entre os grupos é significante 

pelo teste de Mann-Whitney (P=0,001), o que indica menor qualidade de vida para os 

diabéticos para este domínio.  

No domínio psíquico, os adolescentes foram questionados sobre a satisfação com o 

apoio recebido de outras pessoas, satisfação com a saúde, satisfação consigo mesmo, com sua 

vida, com o seu corpo e com o apoio que recebe de outras pessoas. Também são questionados 

sobre a frequência com que têm sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, 

ansiedade e depressão. 

 

Tabela 19- Media dos escores de Qualidade de Vida – Domínio Psíquico, segundo 

presença de Diabetes tipo I 

Diabetes M1                                      Desvio 

                                Média                 Padrão               Mínimo                Máximo 

        Sim                   15,4                       2,7                       8,7                         20,0 

        Não                   15,8                       2,2                     11,3                         19,3 

            

       Total                 15,6                        2,5                      8,7                          20,0 

Teste Mann Whitney P = 0,513 

 

No domínio psíquico, verifica-se que a média dos escores do grupo com Diabetes é 

(15,4), enquanto a do grupo sem diabetes é (15,8) e Teste de Mann Whitney com (P=0,513). 

Desta maneira, é possível concluir que estar no grupo de Diabetes não é suficiente para tornar 

significativa a diferença de qualidade de vida quanto ao domínio psíquico, todavia, nota-se 

que é suficiente para produzir escores de qualidade de vida menores do que o outro grupo, 

indicando, a tendência também à influência do Diabetes na qualidade de vida. 

No domínio social, os adolescentes responderam sobre a satisfação com o apoio 

recebido da família e amigos, dinheiro para a realização de suas tarefas, informações 

disponíveis no seu dia a dia e relações pessoais com amigos, parentes, conhecidos e colegas. 
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Tabela 20- Media dos escores de Qualidade de Vida – Domínio Social, segundo presença 

de Diabetes tipo I. 

Diabetes M1                                       Desvio 

                                Média                  Padrão          Mínimo               Máximo 

          Sim                  15,8                       3,0                  6,0                        20,0 

          Não                  16,6                       3,4                  8,0                        20,0 

           

        Total                  16,2                       3,2                  6,0                        20,0 

Teste Mann Whitney P = 0,076 

  

 

A Tabela 20 mostra que a média dos escores do grupo com Diabetes é (15,8), enquanto 

a do grupo sem diabetes é (16,6) e (P=0,076). Segundo os dados, a presença do diabetes não é 

suficiente para interferir na qualidade de vida segundo o domínio social. Porém, assim como 

no domínio psíquico, há um menor escore para os diabéticos, o que também pode indicar a 

menor qualidade de vida para estes indivíduos neste domínio.  

 

Tabela 21- Media dos escores de Qualidade de Vida – Domínio Ambiente, segundo 

presença de Diabetes tipo I. 

Diabetes M1                                        Desvio 

                                Média                   Padrão                 Mínimo               Máximo 

      Sim                   14,4                           2,2                         8,0                       19,0 

      Não                  16,0                            2,1                       11,5                       20,0 

            

    Total                  15,2                            2,3                        8,0                        20,0 

Teste Mann Whitney P < 0,001 

 

Nota-se que diferentemente dos domínios psíquico e social, o domínio ambiente sofre 

influencia da presença do DM (P<0,001). Os escores (14,4) para os diabéticos e (16,0) para os 

não diabéticos reforçam os índices de menor qualidade de vida para o primeiro grupo. Neste 

domínio, os adolescentes foram questionados sobre o ambiente em que vivem e sua satisfação 

com o clima, barulho, poluição, atrativos, facilidades ou dificuldades de locomoção, meio de 

transporte e acesso aos serviços de saúde. 

No quesito satisfação, os adolescentes responderam o quão satisfeito estão consigo 

mesmos e com as suas condições de saúde. 
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Tabela 22- Media dos escores de Qualidade de Vida – Satisfação, segundo presença de 

Diabetes tipo I. 

Diabetes M1                                            Desvio 

                                Média                       Padrão                  Mínimo                 Máximo 

       Sim                     15,2                           2,8                         8,0                             20,0 

       Não                    17,3                            2,3                       12,0                             20,0 

            

     Total                    16,3                           2,8                         8,0                             20,0 

Teste Mann Whitney P < 0,001 

 

 

No quesito Satisfação, verifica-se que a média dos escores do grupo com Diabetes é (15,2) 

enquanto a do grupo sem diabetes é (17,3) e (P<0,001). Desta maneira, é possível concluir 

que no grupo de Diabetes é suficiente para influenciar também neste domínio, da mesma 

maneira do que nos domínios físico e ambiente. 

 

4.5 Qualidade de vida e instrução do chefe da família 

 

Segundo dados da tabela 23, é possível observar que o grau de instrução do chefe da 

família e/ou responsável influencia no domínio físico de qualidade de vida (Kruskal Wallis 

=0,014), assim como o Diabetes Mellitus, como visto anteriormente. Os filhos com pais de 

instrução de colegial completo ou superior incompleto apresentaram maiores índices de 

qualidade de vida (16,8), enquanto que os menores índices foram para filhos de pais 

analfabetos ou com primário incompleto (14,7). 
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Tabela 23- Media, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores de 

qualidade de vida – domínio físico segundo instrução do pai. 

       Diabetes M1                                         Desvio 

                                                  Média         Padrão        Mínimo        Máximo 

   Analf / Primário Inc             14,7             1,2              12,6                16,0 

Prim Comp / Ginasio Inc        15,3             2,0               11,3                20,0 

 Ginasio Comp/Coleg Inc        16,3             2,3              10,3                 20,0 

  Coleg Compl / Sup Inc          16,8             1,9              12,0                 20,0 

          Superior Comp              16,3             2,0              12,6                 18,9 

                  Total                       16,2              2,1              10,3                 20,0 

Teste Kruskal Wallis (P)        0,014 

 

Tabela 24- Media, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores de qualidade 

de vida – domínio psíquico segundo instrução do pai. 

         Diabetes M1                                                  Desvio 

                                                      Média                Padrão             Mínimo             Máximo 

   Analf / Primário Inc                  15,0                       2,6                     8,7                      17,3 

Prim Comp / Ginasio Inc             14,6                       2,4                   10,7                      19,3 

 Ginasio Comp/Coleg Inc             15,4                       2,5                     8,7                      20,0 

  Coleg Compl / Sup Inc               16,4                       2,2                   10,7                      20,0 

          Superior Comp                   15,4                       2,8                   10,0                      19,3 

                          

                  Total                            15,6                       2,5                     8,7                      20,0 

   Teste Kruskal Wallis (P)       0,078 

 

 

No domínio psíquico, observa-se que o grau de instrução do chefe da família e/ou 

responsável não influencia (Kruskal Wallis =0,078), da mesma forma que o DM também não 

influenciou neste domínio. Encontramos novamente maiores médias para filhos de pais com 

ensino até colegial completo ou superior incompleto (16,4) e diferentemente do domínio 

anterior, menores médias para pais com primário incompleto ou ginásio incompleto (14,6). 
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Tabela 25- Media, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores de qualidade 

de vida – domínio social segundo instrução do pai. 

         Diabetes M1                                             Desvio 

                                                    Média             Padrão        Mínimo        Máximo 

   Analf / Primário Inc                 14,0                 2,4               10,7                   18,0 

Prim Comp / Ginasio Inc            15,2                 3,8                 6,0                   20,0 

 Ginasio Comp/Coleg Inc            15,9                 3,1               10,0                   20,0 

  Coleg Compl / Sup Inc              17,0                 2,8                 8,0                   20,0 

          Superior Comp                  16,8                 3,5                 8,0                   20,0 

                        

                  Total                           16,2                 3,2                  6,0                   20,0 

Teste Kruskal Wallis (P)       0,027 

 

O domínio social, assim como o domínio físico, também sofre influência do grau de 

instrução do chefe (Kruskal Wallis=0,027), diferentemente do DM, que não influencia neste 

domínio. Novamente as maiores médias de qualidade de vida ocorrem para filhos de pais com 

colegial completo e/ou superior incompleto (16,8) e as menores para filhos de pais 

analfabetos e/ou com primário incompleto (14,0). 

 

Tabela 26- Media, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores de qualidade 

de vida – domínio ambiente segundo instrução do pai. 

       Diabetes M1                                                        Desvio 

                                                     Média                    Padrão                  Mínimo            Máximo 

   Analf / Primário Inc                 13,3                         2,1                        11,0                      16,0 

Prim Comp / Ginasio Inc            13,9                         2,5                         8,0                       18,0 

 Ginasio Comp/Coleg Inc            15,6                         2,1                        11,5                      20,0 

  Coleg Compl / Sup Inc              15,7                         2,1                        11,0                      19,5 

          Superior Comp                 15,6                          1,9                        13,0                      19,0 

                         

                  Total                          15,2                          2,3                          8,0                      20,0 

Teste Kruskal Wallis (P)       0,010 

 

No domínio ambiente, observa-se que o grau de instrução do chefe da família e/ou 

responsável influencia (Kruskal Wallis =0,010), da mesma forma que o DM também 

influenciou neste domínio. Encontramos novamente maiores médias de qualidade de vida 
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para filhos de pais com colegial completo ou ensino superior incompleto (15,7) e menores 

médias para pais analfabetos ou com primário incompleto (13,3). 

 

Tabela 27- Media, desvio padrão, valores máximos e mínimos dos escores de qualidade 

de vida – domínio satisfação segundo instrução do pai. 

        Diabetes M1                                                        Desvio 

                                                        Média                   Padrão                 Mínimo              Máximo 

  Analf / Primário Inc                     15,6                         2,8                      12,0                        20,0 

Prim Comp / Ginasio Inc               15,2                         3,9                        8,0                        20,0 

  Coleg Compl / Sup Inc                 16,8                         2,1                      12,0                        20,0 

          Superior Comp                     17,0                         2,2                      14,0                        20,0 

                          

                  Total                              16,3                         2,8                        8,0                        20,0 

Teste Kruskal Wallis (P)                 0,402 

 

No aspecto de qualidade de vida satisfação com a saúde, observa-se que o grau de 

instrução do chefe da família e/ou responsável não influencia (Kruskal Wallis =0,402). 

Obteve-se maiores médias para filhos de pais com ensino superior completo (17,0) e menores 

médias para filhos de pais com primário incompleto e/ou ginásio incompleto (15,2). Como 

relatado anteriormente, de maneira inversa, o Diabetes Mellitus influenciou neste domínio 

(Tabela 26). 
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4.6 Qualidade de vida em cada grupo por sintomas depressivos 

 

Tabela 28- Valores médios dos escores de qualidade de vida do domínio físico segundo os 

níveis de sintomas depressivos em cada grupo. 

Sint. depressivos          Diabetes M1                  Teste Mann-Whitney 

                                  Sim           Não         Total                    (P) 

 

Sem/Mínima            16,2           16,9          16,5             0,072 

      Leve                    13,9           15,4          14,3             0,305 

  Moderada               11,1          15,4           13,3             0,103 

     Grave                   14,7          13,1           14,3             0,157 

            

     Total                    15,6           16,7          16,1             0,001 

Teste Kruskal 

Wallis (P)           0,001        0,171     < 0,001 

 

 

Para o domínio físico, os níveis de sintomas depressivos determinam diferentes níveis 

de qualidade de vida para quem tem Diabetes (p=0,001), mas não para quem não tem 

(P=0,171). No total dos dois grupos as diferenças se mantém, devido ao grupo com Diabetes 

(p<0,001). Em cada nível de sintomas depressivos não se notou diferenças de qualidade de 

vida entre os dois grupos, mas no total sim (P=0,001). Isto pode ser explicado por haver 

pequenas diferenças entre os grupos à cada nível de sintomas depressivos, que podem se 

somar resultando um efeito maior no final, ou, o tamanho da amostra não ter sido suficiente 

para evidenciar possíveis diferenças. Desta maneira, ao se passar para o total a amostra, a 

mesma foi reagrupada e as diferenças emergiram. 
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Tabela 29- Valores médios dos escores de qualidade de vida do domínio psíquico 

segundo os níveis de sintomas depressivos em cada grupo. 

Sint. depressivos              Diabetes M1                      Teste Mann-Whitney  

                                    Sim           Não         Total         (P) 

 

Sem/Mínima              16,4          16,2          16,3             0,810 

      Leve                      12,1          12,9          12,3       0,307 

  Moderada                11,0          11,7          11,3       1,000 

     Grave                    14,0          17,3          14,8       0,179 

             

     Total                     15,4          15,8          15,6       0,513 

Teste Kruskal 

    Wallis (P)            <0,001        0,015     <0,001  

 

No domínio psíquico os níveis de sintomas depressivos acarretam diferenças de 

qualidade de vida no grupo com diabetes e também, no grupo sem diabetes (P<0,001 e 

P=0,015) e no total dos dois grupos (P<0,001). Não se evidenciou diferenças significativas de 

qualidade de vida em cada nível dos sintomas depressivos entre os dois grupos, nem no total 

deles. Todavia, os números são sempre menores, ou seja, indicam menores índices de 

qualidade de vida para os diabéticos em todos os níveis de sintomas depressivos (Tabela 29). 

 

Tabela 30- Valores médios dos escores de qualidade de vida do domínio social segundo 

os níveis de sintomas depressivos em cada grupo. 

Sint. depressivos                Diabetes M1                Teste Mann-Whitney  

                                Sim          Não          Total            (P) 

Sem/Mínima          16,4          17,2          16,8          0,041 

      Leve                  13,9          14,4          14,0          0,923 

  Moderada            14,7           8,0           11,3                   0,102 

     Grave                13,8           20,0          15,3          0,180 

             

     Total                 15,8           16,8          16,3                   0,076 

Teste Kruskal        0,141        0,019        0,008 

   Wallis (P) 

 

 

No domínio social, os níveis de sintomas depressivos não determinam diferentes níveis 

de QV para quem tem diabetes (P=0,141), mas determinam para quem não tem diabetes 
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(P=0,019). No total dos dois grupos as diferenças influenciam, devido ao grupo sem diabetes 

(P=0,08) (Tabela 30). 

Observa-se diferenças de qualidade de vida entre os dois grupos apenas no nível 

sem/mínima dos sintomas depressivos (P=0,41), mas não nos outros níveis e nem no total 

deles (P=0,76). Desta maneira, é possível observar que na ausência de sintomas depressivos, a 

presença de diabetes diminui a qualidade de vida neste domínio; observa-se valor de 

qualidade de vida menor para diabéticos (16,4) e maior para não diabéticos (17,2). Com a 

presença destes sintomas, os grupos de igualam, isto é, o DM1 deixa de ser determinante na 

qualidade de vida (Tabela 30). 

No domínio ambiental, descrito na Tabela 31, os níveis de sintomas depressivos não 

determinam diferentes níveis de qualidade de vida nem para diabéticos (P=0,131) e nem para 

quem não tem a doença (P=0,105), mas determinam no total dos dois grupos (P=0,015). Desta 

maneira, é possível notar que há diferenças de qualidade de vida entre os grupos segundo os 

níveis de sintomas depressivos para o domínio ambiente, todavia a amostra pode não ter sido 

suficientemente grande para mostrar esses diferenças em cada grupo (Tabela 31). 

 

Tabela 31- Valores médios dos escores de qualidade de vida do domínio ambiental 

segundo os níveis de sintomas depressivos em cada grupo. 

Sint. depressivos              Diabetes M1               Teste Mann-Whitney  

                                   Sim         Não      Total                  (P) 

 

Sem/Mínima             14,7         16,0       15,4                 0,005 

      Leve                     13,1         13,3       13,2        0,455 

 Moderada                15,5         14,8        15,1                 0,439 

      Grave                  13,0         17,5        14,1                 0,180 

             

      Total                   14,4          15,8        15,1                 0,001 

Teste Kruskal         0,131  0,105       0,015 

    Wallis (P) 

 

No domínio ambiental observa-se diferenças de qualidade de vida entre os dois grupos 

apenas no nível sem/mínima dos sintomas depressivos (P=0,05) e no total de todos os níveis 

(P=0,01). Nota-se que para o grupo com diabetes, a média é menor (14,7) do que no grupo 

sem diabetes (16,0); o que mostra menor qualidade de vida neste domínio para diabéticos. 

Conclui-se, então, que na ausência de sintomas depressivos, a presença de diabetes diminui a 
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qualidade de vida também neste domínio, assim como no domínio social, e, com a presença 

destes sintomas, os grupos de igualam, isto é, o DM deixa de ser determinante na qualidade 

de vida. Com o escore total significativo, pode haver uma tendência à diferenças de qualidade 

de vida entre os grupos nos diferentes níveis de sintomas depressivos, já que as médias de 

qualidade de vida são menores para diabéticos nos níveis mínimo, leve e  grave de sintomas 

depressivos, sendo maior apenas no nível moderado destes sintomas (Tabela 31). 

Em relação à satisfação com a saúde, como mostra a Tabela 32, os níveis de sintomas 

depressivos não determinam diferentes níveis de qualidade de vida para quem tem diabetes 

(P=0,78), mas determinam para quem não tem a doença (P=0,026) e no total deles (P=0,002). 

No total dos dois grupos as diferenças influenciam, no grupo sem diabetes (P=0,002). 

Observa-se diferenças de qualidade de vida entre os dois grupos apenas no nível sem/mínima 

dos sintomas depressivos (P=0,01) e no total de todos os níveis (P=0,001). Nota-se que para o 

grupo com diabetes, a média é menor (15,7) do que no grupo sem diabetes (17,7); o que 

mostra menor satisfação para diabéticos (Tabela 32). 

 

Tabela 32- Valores médios dos escores de qualidade de vida em relação à satisfação com 

a sapude segundo os níveis de sintomas depressivos em cada grupo. 

 Sint. depressivos           Diabetes M1                Teste Mann-Whitney  

                                  Sim        Não       Total           (P) 

 

Sem/Mínima           15,7         17,7        16,7         0,001 

      Leve                   13,3         16,0        14,0         0,128 

  Moderada             12,0         13,0        12,5                    1,000 

     Grave                 16,0         14,0        15,5          0,655 

 

     Total                  15,2         17,3         16,2         0,001 

Teste Kruskal         0,078       0,026      0,002 

Wallis (P) 

  

 Conclui-se, então, que a presença do diabetes influencia na satisfação com a saúde, na 

ausência de sintomas depressivos, ou seja, ter o DM1 por si só influencia na satisfação do 

indivíduo com sua vida, na ausência dos sintomas depressivos. Quando há diferentes níveis de 

sintomas depressivos, os grupos com e sem diabetes se igualam. Para os indivíduos não 
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diabéticos, a presença de sintomas depressivos segundo os níveis acarretam diferenças de 

qualidade de vida.  

 

5. DISCUSSÃO 

 

Durante a realização desta pesquisa, houve a preocupação da pesquisadora em 

constituir uma amostra de adolescentes de forma mais homogênea possível. Na comparação 

de gênero, foi possível notar que a quantidade de adolescentes do sexo masculino e do sexo 

feminino no total dos dois grupos foi próxima (52%) e (48%), respectivamente; da mesma 

maneira, a quantidade de meninos e meninas foi pouco diferente dentro de cada grupo; sendo 

(48%) do sexo masculino e (49%) do sexo feminino, no grupo de diabéticos, e, (52%) de 

meninos e (51%) de meninas compuseram a amostra no grupo de não diabéticos. Nas 

comparações de idade, também não houve diferenças significativas entre os grupos, e nem 

em cada um deles, sendo que a maioria dos adolescentes estava concentrada na faixa etária 

de 12 a 14 anos, com predomínio de 13 anos, (30%) da análise com os dois grupos.   

A classe social também foi bastante homogênea dentro dos grupos e nas comparações 

entre eles. A classe que mais apareceu entre os adolescentes foi a C, com (52%) do total e B 

(34%) do total de diabéticos. Da mesma forma do que a idade e o gênero em ambos os 

grupos, a proximidade da classe social entre eles torna-se de grande importância, já que esta 

variável pode influenciar na qualidade de vida e presença de sintomas depressivos em cada 

indivíduo. Neste estudo não foi realizada a comparação de sintomas depressivos e qualidade 

de vida com a classe social, porém, o estudo de Araújo et al. (2008) aponta que a baixa renda 

familiar repercute negativamente sobre a qualidade de vida, com tendência a índice ruim 

quando inferior a dois salários mínimos e tendência à boa, quando superior.  

Segundo o estudo dos mesmos autores, somente para renda per capita na família 

superior a um salário mínimo houve tendência a índice de qualidade de vida bom, e também, 

o maior nível socioeconômico dos pais de diabéticos está associado a melhor qualidade de 

vida, já que o uso de insulinas especiais que proporcionam maior comodidade e melhor 

controle glicêmico tornam estas práticas de difícil acesso para a maioria dos diabéticos. No 
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estudo de Huang et al. (2004), pessoas de nível socioeconômico alto, geralmente relataram 

uma melhor saúde do que aqueles com níveis mais baixos. Faz-se importante refletir, então, 

que o maior nível sócio econômico pode trazer uma maior facilidade de acesso aos serviços e 

medicamentos, desta forma, o olhar cuidadoso para os adolescentes de classe mais baixa é de 

extrema importância, com práticas de educação em saúde e facilitação de acesso aos serviços 

para estes indivíduos. 

O grau de instrução do chefe da família, variável analisada neste estudo, mostrou que a 

maioria dos pais e responsáveis apresentou grau de instrução de colégio completo e/ou 

superior incompleto (34%); para ambos os sexos. Em contrapartida, a minoria dos 

entrevistados têm pais analfabetos ou com ginásio incompleto (8%).  

 Na comparação da presença do DM1 com o grau de instrução do chefe da família, foi 

possível notar que há diferenças entre a instrução dos pais segundo a presença do DM1, ou 

seja, constatou-se que os não diabéticos são filhos de pais mais instruídos. Esta desigualdade 

da instrução dos pais entre os grupos poderia gerar a questão de que se o DM1 influenciou na 

qualidade de vida dos adolescentes por si só, ou se o grau de instrução mais baixo para este 

grupo também pode ter sido um fator influenciador nos dados obtidos. Todavia, a relação do 

DM1 com o grau de instrução dos pais não foi analisada apenas para os diabéticos neste 

estudo, mas sim para ambos os grupos. 

Os dados mostraram que a presença da doença crônica, DM1, e o grau de instrução dos 

pais, ambos influenciaram na qualidade de vida dos adolescentes entrevistados, todavia, nem 

sempre de forma igual. Os escores baixos de instrução dos pais (nível de ensino de primário 

incompleto ou analfabeto), se relacionaram à pior qualidade de vida para seus filhos, e, de 

maneira inversa, os maiores níveis de instrução dos pais representaram melhor qualidade de 

vida para os adolescentes, em todos os domínios de qualidade de vida. 

A instrução dos pais influenciou na qualidade de vida dos adolescentes em ambos os 

grupos (diabéticos e não diabéticos); nos domínios físico, ambiente e social. O domínio físico, 

que está em consonância com o estado do corpo, a disposição para a realização de tarefas, a 

prática de atividades físicas, de desempenho e de cuidados mostrou-se diminuído. É 

importante a reflexão sobre os porquês da relação entre a baixa instrução dos pais e menores 

índices de qualidade de vida no domínio físico de seus filhos. A baixa instrução dos pais pode 

estar relacionada à estes indivíduos pertencerem  à classe sociais mais baixas e com 
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dificuldades de acesso a locais para a prática de esportes, limitada informação e/ou condições 

de cuidado com o corpo, dentre outros.  

O estudo de Pace et al. (2006) discute que pessoas com baixo nível de escolaridade 

parecem não valorizar as ações preventivas de doenças e, habitualmente, retardam a procura 

de assistência médica, o que repercute em grande impacto e demanda de recursos financeiros 

destinados à assistência à saúde da população. Adicionalmente, essa demora pode propiciar o 

agravo da doença. Nesse sentido, destaca-se a educação da pessoa com diabetes, como um 

aspecto fundamental do cuidado na obtenção do controle da doença e, assim, prevenir ou 

retardar o desencadeamento de complicações agudas e crônicas, ajudando-os na promoção da 

qualidade de vida. É importante refletir, também, que a desigualdade de classes econômicas e 

sociais do país acentua a falta de oportunidades para indivíduos menos instruídos ou de 

classes sociais mais baixas, estes que, muitas vezes, não deixam de realizar os cuidados em 

saúde porque não querem, mas porque o acesso aos serviços e informações de saúde é 

dificultado. Zanetti, Mendes e Ribeiro (2001) também discutem a associação do grau de 

instrução dos pais de diabéticos com as implicações físicas da doença questionando que a 

falta de informação sobre o DM1 aliado aos seus custos elevados e à falta de reconhecimento 

dos pais sobre a importância do controle domiciliar pode gerar complicações para a criança e 

o adolescente. 

O domínio ambiente, influenciado também pelo baixo grau de instrução dos pais, faz 

associação com piores condições de vida e moradia, meios de transporte e locomoção, ruídos, 

condições de saneamento, dentre outros. Almeida et al. (2012) coloca que o ambiente em que 

o adolescente vive influencia na forma com que este lida com o DM1. A falta de informação 

na escola ou nas instituições de saúde faz com que o adolescente tenha menos conhecimento e 

encontre mais dificuldades diante da sua doença. Em classes econômicas menos favorecidas e 

com menor grau de instrução, os diabéticos apresentam menor adesão ao tratamento e pior 

qualidade de vida quando comparados com os de situação econômica mais favorecida 

(Almeida, Pereira e Fontoura, 2012). 

O estudo de Pace et al. (2006) está em conformidade com os achados desta pesquisa, e 

afirma que o baixo nível de escolaridade dos pais, pode limitar o acesso às informações, 

devido ao possível comprometimento das habilidades de leitura, escrita, compreensão ou 

mesmo da fala. Essa condição pode reduzir o acesso às oportunidades de aprendizagem 
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relacionadas ao cuidado à saúde e o acesso aos serviços. É importante refletir também sobre 

os fatores que levaram a baixa escolaridade dos pais e posteriormente menor qualidade de 

vida aos seus filhos, não culpando somente os pais, mas observando todo o sistema de 

desigualdades que levaram os indivíduos a esta condição.  

O conhecimento sobre esta doença crônica pelos pais das crianças e adolescentes é de 

grande importância, já que os menores ainda são incapazes de entender completamente a sua 

condição e precisam de ajuda. Pace et al. (2006) também reforçam a importância do 

conhecimento sobre o diabetes no processo de autocuidado e permite valorizar a necessidade 

de sensibilizar a população acerca dos fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes, 

bem como de suas complicações crônicas.  

 O domínio social de qualidade de vida também sofreu influência do grau de instrução 

dos pais. Um baixo grau de instrução dos pais pode repercutir diretamente no meio social em 

que adolescente vive; no seu círculo de amizades, atividades cotidianas e redes de apoio 

social.  

 

5.1 Sintomas depressivos e Qualidade de vida 

 

A partir dos resultados desta pesquisa, foi possível observar que a presença de 

sintomas depressivos interfere de forma negativa na qualidade de vida em todos os seus 

domínios, para ambos os grupos (diabéticos e não diabéticos). 

 A predominância sem/mínima dos sintomas depressivos ocorreu em todos os 

domínios de qualidade de vida. Este dado nos leva a refletir que a maioria dos adolescentes 

desta pesquisa não apresenta ou apresenta sintomas depressivos em nível mínimo, todavia, 

quando os sintomas aparecem, estes interferem na qualidade de vida dos adolescentes. 

Nesta pesquisa, foi interessante notar que, os graus de sintomas depressivos que mais 

apareceram nas respostas foram os de intensidade leve ou grave, e a intensidade moderada 

ficou em última colocação na maioria das comparações. Este resultado pode levar ao 

questionamento de como o adolescente se refere com sintomas depressivos; ou de forma 

mínima e com pouca influência em sua qualidade de vida, ou, de maneira inversa, de forma 

grave, com grande influência na qualidade de vida.   
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De forma semelhante, Kohen (2001) evidenciou que a presença de depressão, e em 

menor grau a ansiedade, associaram-se com um pior funcionamento global de qualidade de 

vida. Todavia, estes autores relataram que não se pode concluir o contrário, ou seja, não está 

provado que a baixa qualidade de vida reflete ou ocasiona problemas psiquiátricos. No 

entanto, é fundamental que pacientes com doenças crônicas que apresentem uma referência de 

baixa qualidade de vida, principalmente quando desproporcional ao seu estado clínico, 

passem por uma avaliação psiquiátrica. Desta forma, o tratamento das alterações psiquiátricas 

poderia melhorar o funcionamento global desses pacientes. 

Jacobson et al.(1997) também afirmaram que o estado psiquiátrico do adolescente é 

consistentemente associado à qualidade de vida em pacientes com DM1. O efeito do estado 

psiquiátrico neste estudo também evidenciou influência na qualidade de vida em todos os seus 

aspectos, mesmo sem complicações do DM1. 

 

5.2 Qualidade de vida e Diabetes Mellitus tipo 1 

 

A presença do DM1 influenciou na qualidade de vida nos domínios físico, ambiente e 

na satisfação com a vida, mas não influenciou significativamente nos domínios psíquico e 

social, apesar de os escores de qualidade de vida terem sido sempre menores no grupo de 

diabéticos do que no grupo de não diabéticos. Nota-se, então, que de fato a presença desta 

doença crônica é capaz de interferir na qualidade de vida dos indivíduos em que acomete na 

maioria de seus domínios.  

É possível refletir que o domínio físico sofre influência do diabetes devido às 

dificuldades que os adolescentes enfrentam na administração dos cuidados com a doença em 

seu próprio corpo. A maioria deles deixa de praticar exercícios físicos se o controle glicêmico 

está ruim, por exemplo, embora seja de extrema importância que pratiquem exercícios 

regularmente.   

Muitos adolescentes afirmam não sentir-se bem com o seu corpo ou passarem por 

mudanças bruscas de ganho ou perda de peso devido à dificuldade no controle da 

alimentação. Quando os níveis glicêmicos estão descontrolados, o adolescente pode sofrer 

dificuldades na realização de suas atividades diárias. Zanetti e Mendes, (2001), relatam as 

dificuldades físicas do portador de DM1 e a interferência na qualidade de vida deste e 
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enfatizam depoimentos de mães que apontam que (26,7%) crianças e adolescentes sentem-se 

desmotivados para a prática de atividades físicas; o que nos leva a pensar que estas não estão 

informadas sobre as recomendações básicas e benefícios desta prática. Referem, ainda, que o 

filho apresenta episódios frequentes de hipoglicemia.  

 Acredita-se que um programa de educação em diabetes deva contemplar 

recomendações e orientações para a criança e os pais sobre atividades físicas, bem como os 

seus benefícios e possíveis intercorrências como os episódios de hipoglicemia. O mais 

importante é encorajar os adolescentes à adesão de atividade física tão logo quanto possível, 

pois só assim haverá uma possibilidade concreta da criança e do adolescente virem a assumir 

o auto-cuidado no futuro em relação ao diabetes, mantendo os níveis glicêmicos compatíveis 

com o controle metabólico (Zanetti e Mendes, 2001). Segundo Huang et al. (2004) quanto 

melhor o controle glicêmico, ou seja, menor nível de hemoglobina glicosilada para um 

participante, melhor será a sua saúde física e qualidade de vida. 

Zanetti e Mendes (2001) destacam que o exercício físico constitui-se em um dos 

pilares para o tratamento do DM1 associado à dieta e administração de insulina, sendo 

referenciado pela literatura como uma forma de melhorar o grau de controle glicêmico e a 

autoestima das pessoas diabéticas. No entanto, a atividade física deve ser acompanhada 

através da determinação de glicemia, evitando-se dessa maneira episódios de hipoglicemia. 

 Mesmo conhecendo os benefícios que a atividade física proporciona, recomenda-se 

que a criança e adolescente considere a intensidade, duração, horário do exercício, estado do 

controle metabólico, tempo após a última refeição e o tempo de ação da insulina. Recomenda-

se, ainda, que para iniciar um programa de exercícios, antes deva ser feita uma avaliação 

médica da criança e adolescente. 

Considerando as dificuldades do DM1 no domínio físico, a aplicação de insulina é 

considerada um dos maiores problemas no tratamento, já que é muito agressiva e dolorosa, 

além de causar resistência da criança ao tratamento. Na alimentação alteram-se os hábitos 

alimentares no cotidiano da criança, que passa a encarar o dia-a-dia com grande dificuldade. 

As mudanças impostas pela doença envolvem também os pais e irmãos. A família do 

adolescente diabético, como um todo, percebe a necessidade de adaptação à nova realidade. O 

tratamento, ao impor grandes restrições à vida normal, dificulta a adaptação. Huang et 
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al(2004) reforçam que o bom controle glicêmico foi associado a uma melhor percepção de 

saúde em crianças e adolescentes. 

O controle do DM1 é ainda mais difícil e estressante por se tratar de uma fase de vida 

de maiores mudanças físicas e psicológicas, e por este controle ter que ser realizado 

obrigatoriamente por toda a vida. A manutenção de um programa de exercícios físicos 

regulares como forma de manter o controlo metabólico apresenta-se de grande importância. 

(Almeida e Matos, 2003).  

O domínio ambiente, também alterado pelo DM1, diz respeito à quão satisfeito o 

indivíduo está com as condições do local onde mora, ambiente escolar, serviços de saúde, 

meio de transporte e locomoção. Muitos adolescentes passam por consultas médicas 

rotineiramente, e muitas vezes encontram dificuldades de acesso aos serviços de saúde, meios 

de transporte, dentre outros, além do tempo gasto a realização dos cuidados necessários. O 

local onde moram, suas condições sociais e de renda podem influenciar no tratamento do 

diabetes. Atualmente, a insulina, remédio necessário para o tratamento é disponibilizado pelo 

SUS, todavia, problemas de gestão municipais podem trazer dificuldades no acesso a este 

medicamento e a materiais de aplicação e controle (seringas e aparelhos de medição da 

glicose no sangue), e, para uma família com poucos recursos, o acesso a este medicamento 

pode ser prejudicado.   

Almino, Queiroz e Jorge (2009) afirmam que a criança e o adolescente inserem-se 

numa variedade de contextos proximais (família, escola, grupo de pares) e distais (vizinhos, 

cidade, sociedade); e, estes contextos, interferem na qualidade de vida destes indivíduos. O 

ambiente em que eles vivem, vão além dos fatores individuais (idade, desenvolvimento) e 

devem ser considerados de extrema importância no desenvolvimento destes adolescentes. 

Para o adolescente com uma doença crônica, o ambiente em que o adolescente vive pode 

facilitar ou dificultar ainda mais o desenvolvimento deste indivíduo. Nota-se, portanto, que o 

ambiente em que o adolescente vive também está relacionado com a classe social em que este 

está inserido, e uma maior ou menor classe social irá interferir nas condições de moradia, 

acesso aos serviços de saúde, locomoção, prática de atividades diárias e de cuidado com o 

corpo. 

A satisfação com a vida, que também indicou menores índices de qualidade de vida 

para adolescentes diabéticos, nos faz refletir que lidar com esta doença crônica interfere em 
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como o adolescente enxerga a vida e suas dificuldades, e, ao mesmo tempo, se considera 

insatisfeito pela forma como sua vida é vivida. Algumas crianças e adolescentes, também, 

sentem constrangimento e vergonha em ser portador de diabetes. Podem aparecer também 

sentimentos de revolta e raiva por ficarem doentes. Essas reações podem prejudicar o 

tratamento, já que o sentimento de inferioridade gerado pela doença faz com que as crianças e 

adolescentes escondam sintomas de hipo ou hiperglicemia. 

No estudo de Zanetti e Mendes (2001), ao analisar as dificuldades apresentadas pelas 

mães, no que diz respeito às relações do filho diabético com os demais membros da família, 

observou-se que 25 mães (83,3%) acreditam que o filho sente-se diferente dos demais irmãos, 

22 (73,3%) afirmam que eles usam a doença para conseguir algo a mais deles e 26 (86,7%) 

referem que os problemas de ordem familiar interferem na obtenção de um bom controle 

metabólico do filho. Desta maneira, realça-se a importância do apoio emocional ao tratamento 

da diabetes, como o encorajamento e incentivos para a importância do autocontrole da 

doença. 

No quesito satisfação com a vida, também faz-se importante refletir sobre as 

preocupações com o futuro, os medos e as indecisões que o adolescente diabético enfrenta. 

Dos Santos e Enumo (2003) refletem que as maiores dificuldades dos adolescentes diabéticos 

estão relacionadas ao futuro (medo e incerteza quanto ao curso da doença), à necessidade de 

reeducar a alimentação para evitar possíveis complicações com a doença; dificuldade de se 

adaptar a uma rotina de compromissos sociais (trabalho, escola, festas) face às frequentes idas 

a consultórios médicos e a laboratórios químicos para exames. 

 

5.3 Sintomas depressivos e Diabetes Mellitus tipo 1. 

 

Ao investigar a relação do DM1 e a presença de sintomas depressivos neste estudo, os 

dados mostraram que ter a doença crônica não é suficiente para tornar significativa a 

diferença de classificação quanto à presença ou não dos sintomas depressivos, todavia, os 

números sempre maiores no grupo com a doença, puderam indicar a tendência à presença 

desses sintomas. E, talvez, com uma amostra maior, estes dados poderiam aparecer 

claramente. 
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Nota-se que os adolescentes passam por dificuldades emocionais decorrentes da 

doença crônica, como sentirem-se diferente diante do grupo de amigos, preocupação 

excessiva com seu corpo e com o futuro, além da superproteção dos pais em decorrência do 

medo das complicações geradas caso não haja um tratamento correto da doença. O trabalho de 

Dos Santos e Enumo (2003) relata uma associação positiva entre a presença de sintomas 

depressivos e uma pior qualidade de vida em pacientes diabéticos. Lidar com uma doença 

crônica pode ser muito difícil para um jovem, pois irá depender do grau de maturidade, do 

estilo de vida e dos recursos para enfrentamento de que dispõem.  

“O fato de ser adolescente apenas incrementa o cenário, 

pois os pais, além de estarem preocupados com as 

questões corriqueiras da juventude, têm outro fator no 

qual passam a manter sua atenção: a saúde do filho. 

Nesse sentido, a tentação de tornarem-se excessivamente 

preocupados com a saúde dos filhos, pode fazer com que 

estes se sintam subestimados em sua capacidade de 

autogerenciamento. Alguns pais exacerbam o 

relacionamento de dependência com o filho. Procurando 

protegê-lo, passam a conduzir as próprias vidas em 

função do cuidado do filho. Restringem, assim, a sua 

própria autonomia e a dele, ambos tornando-se 

extremamente dependentes” (Dos Santos e Enumo, 2003). 

 

 Sobre as dificuldades em aceitar a doença e o tratamento, os adolescentes portadores 

de doença crônica sentem-se diferentes e socialmente mais restritos do que colegas da mesma 

idade e sem a doença. Esses sentimentos de inferioridade também foram encontrados no 

estudo de Brito e Sadala (2009), podendo ser explicados pelos cuidados e vigilância 

constantes exigidos no controle da doença. O adolescente diabético pode viver uma relação 

ambígua com sua doença, pois vive um momento em que desafiar o mundo faz parte do 

desenvolvimento de sua individualidade. 

Segundo Dos Santos Filho et al., (2008), as reações emocionais mais identificadas em 

pacientes diabéticos foram medo, tristeza, depressão, raiva/revolta e ansiedade/ estresse. As 
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reações emocionais causam um impacto na manutenção da saúde, consideradas a base dos 

papéis de autocuidado, uma vez que expressam as crenças, valores, temores, anseios e receios 

em relação à doença que todo portador de DM1 e de outras condições crônicas pode enfrentar. 

Este mesmo estudo aponta que em adolescentes, essas reações comprometem as relações 

sociais, levando a um afastamento do grupo, principalmente no que se refere às atividades 

festivas, nas quais a restrição alimentar fica evidenciada. Cabe à equipe de saúde a busca de 

estratégias de reintegração social, fortalecendo os princípios de convivência com o grupo, sem 

que haja comprometimento do controle da glicemia. 

Outros autores também discutem a importância das redes de apoio social para os 

adolescentes diabéticos. Segundo Dos Santos Filho et al. (2008), o DM1 pode ser um fator 

que delimita o desenvolvimento das relações sociais, convergindo para um estado de baixa 

autoestima, repercutindo em um fraco controle metabólico e acarretando problemas de adesão 

ao tratamento, surgimento de complicações agudas e crônicas e de dificuldades psicossociais. 

É interessante ressaltar, contudo, que a rede de apoio social torna-se de extrema importância 

para o acolhimento do adolescente diabético, afim de que ele não se sinta diferente dos 

demais ou com sentimentos negativos diante da sua condição de vida. 

A integração da criança com DM1 ao seu grupo de amigos, a compreensão da sua 

doença e os cuidados com o seu tratamento pelos seus pares são questões extremamente 

válidas para o alcance do adequado manejo da doença. Muitos adolescentes com DM1 creem 

que os cuidados que devem tomar no tratamento com a doença interferem nas suas atividades 

sociais, fazendo-as se sentir diferentes dos seus colegas, entendendo que gastam tempo com 

tais cuidados, tendo que interromper suas atividades (De Cássia Sparapani et al., 2012). Os 

mesmos autores demonstram a importância de se considerar, no atendimento à criança com 

DM1, suas experiências com os amigos, em todos os cenários significativos em seu cotidiano, 

tais como a escola, o domicílio dos colegas e os locais de lazer.  

 

5.4 Qualidade de vida em cada grupo por sintomas depressivos 

 

A análise realizada com os grupos separadamente, com e sem DM1, identificou 

resultados diferentes para cada domínio de qualidade de vida. Para os diabéticos, a presença 

de sintomas depressivos indicou pior qualidade de vida significativa para os domínios físico e 
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psíquico, mas não para os domínios social, ambiente e satisfação.  Todavia, como discutido 

nas análises anteriores, a presença de DM1 por si só, ou seja, sem relação com os sintomas 

depressivos, mostrou diferenças de qualidade de vida nos domínios físico, social, ambiente e a 

satisfação com a saúde, mas não para o domínio psíquico. Estes dados nos levam a considerar 

que, na presença dos sintomas depressivos, o DM1 deixa de ser determinante na qualidade de 

vida, na maioria de seus domínios. 

A qualidade de vida alterada no domínio físico, quando associada à presença de 

sintomas depressivos, pode ocorrer em decorrência da indisposição para os cuidados com o 

próprio corpo; desde a manutenção dos níveis de glicose no sangue através da aplicação de 

insulina em pelo menos uma vez ao dia à prática de exercícios físicos, controle da 

alimentação, indisposição para as tarefas diárias, escolares, de lazer, dentre outras.  

Outros estudos reforçam a interferência dos sintomas depressivos no domínio físico de 

qualidade de vida. Lustman et al. (1997) discutem que os sintomas depressivos em pacientes 

com diabetes podem ser relacionados com o controle da glicose no sangue, ou seja, a má 

gestão do diabetes e um controle glicêmico inadequado estão relacionados ao aumento de 

sintomas depressivos. 

A presença da depressão interfere na pontuação das escalas de avaliação do 

funcionamento físico e não somente sobre as de funcionamento psicológico. O estudo de 

Koen et al. (1998) mostrou que A existência de sintomas depressivos modificou a percepção 

do paciente também acerca de sua saúde física. Marcelino e Carvalho (2005) destacam que o 

emocional é capaz de influenciar no controle do DM1, uma vez que o diabetes exige um 

controle intenso a fim de evitar complicações da doença, e, diante deste controle, o paciente 

torna-se escravo do tratamento. 

 O controle da doença é uma questão ainda mais complicada para crianças e 

adolescentes, já que é preciso maturidade para desenvolver todas as obrigações necessárias 

para o bom controle da doença, aspecto que não se torna fácil nesta fase da vida. Os 

adolescentes são bastante impulsivos, e é somente a partir da vida adulta que os desejos 

impulsivos são controlados em favor do racional. Assim torna-se extremamente difícil e 

estressante para os adolescentes controlarem o seu diabetes, porque vivem de forma intensa 

uma ambivalência de sentimentos entre fazer aquilo que deseja e o que se deve fazer 

(Marcelino e Carvalho, 2005). Heleno et al. (2009) também descrevem interferência do 
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emocional no controle do DM1 e relatam que por se tratar de uma doença crônica, que requer 

disciplina no seu controle diário e sem perspectiva de cura, exige da família uma série de 

procedimentos, difíceis de serem prontamente assimilados, por exemplo, pelas administrações 

diárias de insulina, assim como monitorização glicêmica.  

O tratamento também altera a rotina das pessoas envolvidas pelos cuidados com a 

dieta do jovem diabético, que repercutem em toda a família. A criança, com o tempo, assume 

a responsabilidade do seu tratamento e controle, mas os pais estarão encarregados de cuidar 

da dieta e da atividade física e supervisionar a administração de insulina e controle glicêmico 

Da mesma forma de que os sintomas depressivos influenciam de forma negativa no aspecto 

físico dos adolescentes diabéticos, dificultando a dieta, tomada de insulina e monitorização da 

glicose, autores concluem que a adesão ao exercício físico ajuda no controlo metabólico 

(Heleno et al., 2009). 

O domínio psíquico não sofreu influência do DM1 na ausência dos sintomas 

depressivos, porém mostrou significativamente alteração na presença destes sintomas. O 

domínio psíquico aparece claramente alterado em uma população já fragilizada por ter uma 

doença crônica. Há constantemente sentimentos negativos quanto à sua vida, o porquê de ser 

diferente das outras pessoas, o porquê de ter que tomar remédios constantemente e de muitas 

vezes não poder comer certos alimentos ou praticar algumas atividades que seus colegas 

praticam sem requerer maiores cuidados. Estes porquês e estas diferenças entre o grupo 

podem interferir claramente no aspecto psicológico dos diabéticos.   

Marcelino e Carvalho (2005) colocam que o diabetes pode provocar sentimentos de 

menos-valia, inferioridade, baixa auto-estima, medo, revolta, raiva, ansiedade, regressão, 

negação da doença, desesperança, incapacidade de amar e se relacionar bem com as pessoas, 

idéias de suicídio e depressão. A presença ou não destes sentimentos, dependerá dos recursos 

internos e da personalidade de cada um, da forma como foi dada a notícia da doença e como a 

família e os amigos reagiram frente ao diagnóstico e reagem durante a convivência com este 

adolescente. 

Portanto, diante da relação visível entre o emocional e o DM1, é necessário um 

acompanhamento psicológico a estes indivíduos, pois proporcionará uma elaboração dos 

aspectos emocionais da doença e com isso minimizará os sofrimentos psíquicos. Este 

adolescente deve ser acompanhado por uma equipe multiprofissional, para que consiga 
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entender e superar os obstáculos de conviver com uma doença crônica, o que requer ainda 

mais atenção nesta fase da vida repleta de mudanças físicas, psicológicas e de 

comportamento. 

 Nascimento et al. (2011) descrevem que outras medidas também colaboram para o 

bom manejo da doença, como, por exemplo, procurar não pensar sobre ela e tentar conviver 

em harmonia, assumindo-a e ajustando-a ao seu estilo de vida, realizar os cuidados 

necessários, como comer bem, realizar a automonitorização sanguínea, manter-se ativa e 

tomar as medicações para evitar complicações médicas, hospitalização ou a morte também 

são ações que, na perspectiva dos adolescentes, somam esforços para o bom controle da 

doença. Contudo, para alguns adolescentes, encarar o diabetes, dessa forma, torna-se uma luta 

diária consigo mesma como uma constante provação. 

Os domínios de qualidade de vida social, ambiente e a satisfação com a saúde, já 

discutidos anteriormente, não expressaram mudanças significativas neste estudo para os 

diabéticos quanto relacionados à presença de sintomas depressivos. Todavia, os índices de 

qualidade de vida sempre menores, indicam pior qualidade de vida para este grupo, também 

nestes domínios. Da mesma forma, os domínios ambiente e a satisfação com a saúde 

mostraram-se significativamente alterados em diabéticos sem a presença de sintomas 

depressivos.  

O domínio social de qualidade de vida apresenta-se de grande importância para os dois 

grupos. Uma rede de apoio social bem estabelecida faz com que os diabéticos não sofram 

tantas alterações neste domínio de qualidade de vida. Nesta fase da vida os grupos de amigos 

são muito presentes e servem como apoio às possíveis dificuldades que surgem no dia a dia. 

A família, na maioria das vezes, também se mostra protetora e preocupada com os cuidados 

para a com a doença do adolescente.  

O suporte social pode ser definido como o apoio disponível no ambiente familiar, 

laborativo e interpessoal, visando a manutenção de um funcionamento global adequado do 

indivíduo, principalmente em situações adversas. Este fator também parece estar associado 

com a presença de sintomas depressivos em pacientes diabéticos. Moreira et al. (2011) 

relataram que pacientes com melhor suporte social apresentam menos sintomatologia 

depressiva. Além disso, um maior apoio social em pacientes que já apresentam 

comprometimento funcional está relacionado com menor gravidade dos sintomas depressivos. 
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Nascimento et al. (2011) também enfatizam a importância da rede de apoio social para 

os adolescentes diabéticos. 

“A rede de apoio social, as relações familiares e a 

relação de confiança com os profissionais de saúde 

influenciam os comportamentos de autocuidado e 

autocontrole, além de aumentar a adesão ao tratamento, 

resultando na melhora do controle glicêmico. Estudos têm 

demonstrado que compreender as experiências de vida 

das crianças nos seus diversos espaços, valorizando-as e 

buscando maior aproximação com as mesmas, pode 

contribuir para a partilha do conhecimento sobre o 

manejo do diabetes e para o maior envolvimento da 

criança no cuidado” (Nascimento et al., 2011). 

O envolvimento da família, apoiando a criança desde o momento do diagnóstico e 

promovendo um ambiente familiar saudável, é um fator importante para adesão ao tratamento 

e controle glicêmico. Quando há relacionamento negativo e crítico dos pais e falta de apoio, 

em que ninguém assume a responsabilidade com relação ao manejo da doença, ou não há 

divisão das tarefas do regime, há piora do controle metabólico (Nascimento et al., 2011). 

O estudo de Santos e Enumo (2003) também mostrou que a ajuda dos familiares foi a 

forma mais usada para lidar com as dificuldades do diabetes. Pessoas que estão fora do ciclo 

familiar, como amigos e colegas, também foram mencionados como importantes para a 

superação dos obstáculos. 

Silva et al. (2003) mostraram que a satisfação com as amizades demonstrou estar 

positivamente correlacionada com o funcionamento físico, saúde geral, vitalidade, 

funcionamento social, papel emocional, saúde mental e satisfação. 

Para os adolescentes não diabéticos, foi possível observar que a presença dos sintomas 

depressivos indicou pior qualidade de vida para os domínios psíquico, social e satisfação com 

a vida, mas não indicou pior qualidade de vida para os domínios físico e ambiente. É 

fundamental refletir que sintomas depressivos acarretam alterações no domínio psíquico de 

qualidade de vida; já estes sintomas acarretam sentimentos negativos de tristeza e 

insegurança, medo; dentre outros, para todos os indivíduos em que acomete.  
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Os domínios social e de satisfação com a vida, também alterados para os não 

diabéticos, mostra a grande interferência da presença de sintomas depressivos neste grupo que 

não apresentam a doença crônica. Nota-se também para o grupo de não diabéticos a 

importância da rede de apoio social, discutidos anteriormente, fato que tornam os 

adolescentes mais fortalecidos quanto às relações sociais e de satisfação com a vida. O 

adolescente com sintomas depressivos e que não possui a doença crônica, geralmente pode vir 

de uma situação familiar difícil ou com dificuldades de se relacionar em seu meio social, fato 

que também pode gerar maior insatisfação com sua vida. 

É importante ressaltar neste estudo, reforçando os dados descritos acima, que a análise 

realizada nos diferentes domínios de qualidade de vida indicou de forma significativa que, na 

ausência de sintomas depressivos, a presença de diabetes diminui a qualidade de vida nos 

domínios físico, social, ambiente e satisfação; todavia, com a presença destes sintomas, os 

grupos se igualam (diabéticos e não diabéticos) e ambos apresentam pior qualidade de vida. 

Nota-se, então, que quando há a presença de sintomas depressivos, o DM1 deixa de ser 

determinante na qualidade de vida.  

O estudo Jacobson, De Groot e Samson (1997) também evidenciou efeitos de 

alterações psiquiátricas sobre a qualidade de vida, de forma independente da gravidade clínica 

do diabetes. Segundo estes autores, a presença de depressão correlacionou- se com um pior 

funcionamento geral de qualidade de vida, independentemente da presença e de complicações 

crônicas do diabetes. 

É possível destacar, portanto, nas avaliações de qualidade de vida entre os dois grupos, 

quando não há presença de sintomas depressivos, o grupo de diabéticos apresenta pior 

qualidade de vida na maioria de deus domínios, todavia, quando há presença destes sintomas, 

a qualidade de vida é pior nos dois grupos. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Através da realização desta pesquisa, foi possível concluir que o Diabetes Mellitus e a 

presença de sintomas depressivos ambos interferem na qualidade de vida dos indivíduos 

acometidos, nem sempre de forma igual. A presença de sintomas depressivos interfere de 

forma negativa na qualidade de vida em todos os seus domínios, para ambos os grupos 
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(diabéticos e não diabéticos), e, a maioria dos adolescentes não apresenta sintomas 

depressivos ou os apresenta em nível mínimo; todavia, quando estes sintomas aparecem, já 

são suficientes para interferir na qualidade de vida.  

A presença do DM1 influencia na qualidade de vida na maioria de seus domínios 

(físico, ambiente) e também na satisfação com a vida, mas não influencia significativamente 

nos domínios psíquico e social, apesar de os escores de qualidade de vida terem sido sempre 

menores no grupo de diabéticos do que no grupo de não diabéticos. 

Esta pesquisa também mostrou que, na ausência de sintomas depressivos, a presença 

de diabetes diminui a qualidade de vida nos domínios físico, social, ambiente e na satisfação 

com a saúde; todavia, com a presença destes sintomas, os grupos se igualam (diabéticos e não 

diabéticos) e ambos apresentam pior qualidade de vida. Nota-se, então, que quando há a 

presença de sintomas depressivos, o DM1 deixa de ser determinante na qualidade de vida. É 

possível destacar, portanto, nas avaliações de qualidade de vida entre os dois grupos, quando 

não há presença de sintomas depressivos, o grupo de diabéticos apresenta pior qualidade de 

vida na maioria de deus domínios, todavia, quando há presença destes sintomas, a qualidade 

de vida é pior nos dois grupos.  

Com a realização desta pesquisa, foi possível compreender a importância do olhar ao 

adolescente com uma doença crônica e também àquele sem nenhuma doença, afim de 

observar as peculiaridades dos indivíduos nesta fase da vida. Torna-se de grande importância 

a realização de outros estudos que foquem a relação da qualidade de vida com sintomas 

depressivos, englobando também outras faixas etárias. 

Espera-se que esta pesquisa auxilie profissionais e pesquisadores que lidam com DM1, 

afim de que compreendam e atuem da melhor forma na promoção de qualidade de vida aos 

indivíduos diabéticos. Este trabalho também se faz importante para o próprio adolescente que 

queira compreender melhor sua condição e buscar alternativas para lidar o DM1 e viver da 

melhor forma e com mais qualidade de vida possível. 
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ANEXO 1 

DADOS PESSOAIS E SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

DADOS PESSOAIS 

Entrevistado:                                                                              Data: 

Data de Nascimento:                     Local de nascimento:                                     Idade: 

Endereço:                                nº:                       Apto:                                         

Telefone:                          Bairro:                              Cidade:                             CEP: 

Sexo: (  ) M  (  ) F         Estado Civil:                             Escolaridade:  

 

    CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 

Indique o número de itens abaixo que possui em sua casa (Ler os itens e marcar com um X na 

coluna correspondente à quantidade, ou na coluna “zero”, caso não possua o item).  

Critério Brasil 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Radio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ ou DVD 0 2 2 2 2 
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Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (aparelho independente ou parte da 

geladeira duplex) 

0 2 2  2 2 

Pontos: 

 

 

 

Critério Brasil – Grau de instrução do chefe da família 

Nomenclatura antiga Nomenclatura atual  

Analfabeto/ Primário incompleto Analfabeto/ Até a 3ª série fundamental/  3ª série 1º grau    0 

Primário completo/ Ginasial incompleto Até a 4ª série fundamental/ Até a 4ª série 1º grau               1 

Ginasial Completo/ Colegial incompleto Fundamental completo/ 1º grau completo                           2 

Colegial Completo/ Superior incompleto Médio completo/ 2º grau completo                                     4                           

Superior Completo Superior completo                                                               8                                                       

Pontos: 

 

Renda familiar por classes 

Classe Pontos Renda média familiar 

(Valor Bruto em R$)  2009 

A1 42 a 46 11.480 

A2 35 a 41 8.295 
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B1 29 a 34 4.754 

B2 23 a 28 2.656 

C1 18 a 22 1.459 

C2 14 a 17 962 

D 8 a 13 680 

E 0 a 7 415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

WHOQOL ABREVIADO 

 

 



 

  



 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Grupo com DM1 

 

Estamos solicitando sua autorização para que seu filho, que possui Diabetes Mellitus tipo 1 

(DM1) possa participar da presente pesquisa, “Qualidade de vida e depressão em adolescentes 

com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1)”. Tal estudo prevê a participação de adolescentes que 

são atendidos no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCRP-USP) e posteriormente, os resultados 

obtidos serão comparados com resultados de adolescentes que não tem DM1. Caso o senhor 

(a) concorde com a participação do seu filho nesta pesquisa, será solicitado que ele (a) 

responda uma ficha de dados sociodemográficos (dados pessoais e de renda familiar) e dois 

instrumentos de avaliação, o WhocolBref e o Inventário de Depressão de Beck, que avaliam a 

qualidade de vida e depressão, respectivamente. 

Essa atividade será realizada no próprio HCRP-USP, em um encontro de aproximadamente 

50 minutos. A identificação pessoal dos participantes será de caráter confidencial.  

O (a) senhor (a) tem a liberdade de aceitar ou não que o seu filho (a) participe da pesquisa. É 

seu direito também retirar seu filho (a) da pesquisa quando quiser, sem que isto implique 

qualquer prejuízo no atendimento do seu filho aqui no Hospital das Clínicas.  

Os riscos esperados são mínimos, e podem estar relacionados com possível constrangimento 

ou tristeza ao responder as questões dos questionários, entretanto, o seu (a) filho (a) terá 

liberdade de se recusar a responder. Não são esperados benefícios diretos para seu (a) filho 

(a), entretanto, acreditamos que os resultados serão essenciais na compreensão dos 

indicadores de qualidade de vida e a presença de sintomas depressivos a fim de melhor 

sistematizar o olhar e as abordagens frente à atenção e o cuidado a esta população. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade de seu filho será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo (a).  



 

 

Eu, ________________________________ (nome do pai, mãe ou responsável pelo 

adolescente) fui informado dos objetivos especificados acima, de forma clara e detalhada. 

Recebi informações específicas sobre o procedimento no qual meu filho (a) estará envolvido 

(a), do desconforto previsto, tanto quanto do benefício esperado. Todas as minhas dúvidas 

foram respondidas com clareza e sei que poderei solicitar novos esclarecimentos a qualquer 

momento através do telefone (16) 81726185, da terapeuta ocupacional Gabriela de Oliveira 

Pintar. Sei que novas informações obtidas durante o estudo me serão fornecidas, caso desejar, 

e que terei liberdade de retirar meu consentimento da participação de meu filho na pesquisa 

em face dessas informações. Fui certificado de que as informações fornecidas pelo meu filho 

terão caráter confidencial quanto a identificação pessoal. Consinto meu filho (a) em participar 

desta pesquisa e declaro ter recebido uma via do presente termo de consentimento livre e 

esclarecido, devidamente assinada pelo pesquisador responsável.  

 

_______________________________________            _________  

Assinatura do Responsável                                                              Data 

 

_______________________________________                    _________  

Gabriela de Oliveira Pintar- FMRP                                                       Data 

 

Parágrafo de Assentimento 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “Qualidade de vida e depressão em 

adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1)” que tem como objetivo avaliar as 

possíveis influências do Diabetes Mellitus tipo 1 na qualidade de vida e a presença de 

sintomas depressivos em adolescentes que possuem a doença e comparar com adolescentes 

que não possuem a doença. Caso concorde em participar, você deverá responder uma ficha de 

dados sociodemográficos (dados pessoais e de renda familiar) e dois instrumentos de 

avaliação, o WhocolBref e o Inventário de Depressão de Beck, que avaliam a qualidade de 



 

 

vida e depressão, respectivamente. Para responder as questões, você levará em torno de 50 

min. 

 

____________________________________________         ___________________ 

Nome do menor                                                                                         Data 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do menor 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – GRUPO CONTROLE 

 

Estamos solicitando sua autorização para que seu filho(a) possa participar da presente 

pesquisa, “Qualidade de vida e depressão em adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 

(DM1)”. Tal estudo prevê a participação de adolescentes que são atendidos no Ambulatório 

de Endocrinologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (HCRP-USP) e que tem Diabetes mellitus tipo 1 e de adolescentes que frequentam a 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof. Raul Machado do município de Ribeirão 

Preto-SP, e que não tem Diabetes mellitus tipo 1. . Caso o senhor (a) concorde com a 

participação do seu filho nesta pesquisa, será solicitado que ele (a) responda uma ficha de 

dados sociodemográficos (dados pessoais e de renda familiar) e dois instrumentos de 

avaliação, o WhocolBref e o Inventário de Depressão de Beck, que avaliam a qualidade de 

vida e depressão, respectivamente.  

Essa atividade será realizada na instituição escolar, em um encontro de aproximadamente 50 

minutos, previamente acordada com a professora (o). A identificação pessoal dos 

participantes será de caráter confidencial.  

O (a) senhor (a) tem a liberdade de aceitar ou não que o seu filho (a) participe da pesquisa. É 

seu direito também retirar seu filho (a) da pesquisa quando quiser, sem que isto implique 

qualquer prejuízo.  

Os riscos esperados são mínimos, e podem estar relacionados com possível constrangimento 

ou tristeza ao responder as questões dos questionários, entretanto, o seu (a) filho (a) terá 

liberdade de se recusar a responder. Não são esperados benefícios diretos para seu (a) filho 

(a), entretanto, acreditamos que os resultados serão essenciais na compreensão dos 

indicadores de qualidade de vida e a presença de sintomas depressivos a fim de melhor 

sistematizar o olhar e as abordagens frente à atenção e o cuidado a esta população. 



 

 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade de seu filho será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo (a).  

Eu, ________________________________ (nome do pai, mãe ou responsável pelo 

adolescente) fui informado dos objetivos especificados acima, de forma clara e detalhada. 

Recebi informações específicas sobre o procedimento no qual meu filho (a) estará envolvido 

(a), do desconforto previsto, tanto quanto do benefício esperado. Todas as minhas dúvidas 

foram respondidas com clareza e sei que poderei solicitar novos esclarecimentos a qualquer 

momento através do telefone (16) 81726185, da terapeuta ocupacional Gabriela de Oliveira 

Pintar. Sei que novas informações obtidas durante o estudo me serão fornecidas, caso desejar, 

e que terei liberdade de retirar meu consentimento da participação de meu filho na pesquisa 

em face dessas informações. Fui certificado de que as informações fornecidas pelo meu filho 

terão caráter confidencial quanto a identificação pessoal. Consinto meu filho (a) em participar 

desta pesquisa e declaro ter recebido uma via do presente termo de consentimento livre e 

esclarecido, devidamente assinada pelo pesquisador responsável.  

 

_______________________________________            _________  

Assinatura do Responsável                                                              Data 

 

_______________________________________                    _________  

Gabriela de Oliveira Pintar- FMRP                                                       Data 

 

Parágrafo de Assentimento 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “Qualidade de vida e depressão em 

adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1)” que tem como objetivo avaliar as 

possíveis influências do Diabetes Mellitus tipo 1 na qualidade de vida e a presença de 

sintomas depressivos em adolescentes que possuem a doença e comparar com adolescentes 



 

 

que não possuem a doença. Caso concorde em participar, você deverá responder uma ficha de 

dados sociodemográficos (dados pessoais e de renda familiar) e dois instrumentos de 

avaliação, o WhocolBref e o Inventário de Depressão de Beck, que avaliam a qualidade de 

vida e depressão, respectivamente. Para responder as questões, você levará em torno de 50 

min. 

 

____________________________________________         ___________________ 

Nome do menor                                                                                         Data 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do menor 
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