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RESUMO

Este estudo tem por objetivos, caracterizar os
idosos portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 e
conhecer os domínios de qualidade de vida destes
clientes idosos cadastrados no Programa Hiperdia
do centro de Saúde Sebastião Azevedo no
município de Jequié-BA. Métodos: Trata-se de um
estudo descritivo, sendo a amostra constituída por
idosos portadores de DM Tipo 2 com bom estado
mental, assíduos ao serviço de hiperdia e
comprometidos com o seu tratamento. O
instrumento utilizado foi o questionário WHOQOLBref, proposto pela Organização Mundial de
Saúde. Os dados coletados foram analisados
segundo orientação da estatística descritiva.
Resultados: Os resultados apontam que 40% dos
idosos questionados definem a sua qualidade de
vida como nem ruim e nem boa; 50% relatam
interferência da dor na realização de suas
atividades diárias; 75% precisam de bastante
cuidados de saúde no seu dia-dia; 60% dos idosos
relatam ter pouquíssima oportunidade de lazer, e
em relação aos sentimentos negativos 60%
relatam apresentar tal sensação. Conclusão:
Embora a clientela defina sua qualidade de vida
como nem ruim, nem boa, percebe-se que nos
demais questionamentos contradizem-se. Assim,
destaca-se a relevância científica e social de
investigar-se as condições de vida que interferem
no bem estar e os fatores associados à qualidade
de vida de idosos, portadores de DM Tipo 2, no
intuito de criar alternativas de intervenção, propor
ações e políticas na área social e da saúde,
buscando atender as demandas da população que
envelhece e adoece e/ou apresenta alterações de
saúde.
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de

um

1.500,000

de

idosos

serão

portadores da DM no Brasil (MALERBI;
1 INTRODUÇÃO

FRANCO, 1992).
Diante

O

envelhecimento

populacional

desta

inquestionável

das

realidade
transformações

acompanhado da longevidade, somado as

demográficas e epidemiológicas iniciadas

doenças

que

no último século e que nos fazem

acompanham o idoso, apresenta uma

observar uma população cada vez mais

parcela significativa de idosos portadores

envelhecida, evidencia-se a importância

de Diabetes Mellitus (DM) tipo 2. O DM é

de garantir aos idosos não só uma

uma doença crônica não transmissível

sobrevida maior, mas também uma boa

altamente prevalente de alto custo social

qualidade de vida (PEREIRA et al., 2006).

e grande impacto da morbi-mortalidade da

A abordagem da qualidade de vida

crônico-degenerativas

população brasileira do mundo.

na velhice tem significância visto que esta

Assim a detecção precoce e oferta
de

assistência

acompanhamentos

humano, desde o início da sua existência

adequados aos portadores de DM e o

e atualmente constituem um compromisso

estabelecimento

as

pessoal à busca continua de uma vida

são

saudável. Vida saudável para os idosos

unidades

e

tem sido preocupação constante do ser

de

básicas

vínculo
de

com

saúde

elementos imprescindíveis para o sucesso

pode

do controle desse agravo, prevenindo as

diferenciado

complicações reduzindo o número de

condições do modo de viver sofrendo

internações hospitalares e o custo que

várias influências de valores culturais,

incorre ao SUS, associado as doenças

éticos e religiosos, bem como o seu modo

crônicas (CARVALHO; GARCIA, 2003;

de relacionar-se com o mundo e vice-

PEDROSA; COZZOLINO, 1999).

versa (VECCHIA et al., 2005).

ter

conotação
embora

e

significado

perpasse

pelas

Entre as pessoas com mais de 65

O conceito de qualidade de vida

anos de idade 8,6% são portadores de

está relacionado à auto-estima e ao bem-

DM tipo 2. Estima-se que em 2025 cerca

estar pessoal e abrange uma série de
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aspectos como a capacidade funcional, o
nível

socioeconômico,

o

2 METODOLOGIA

estado

emocional, a interação social, a atividade

Trata-se

de

exploratório

uma

pesquisa

descritivo

de

intelectual, o autocuidado, o suporte

caráter

com

familiar, o próprio estado de saúde, os

delineamento transversal e abordagem

valores culturais, éticos e a religiosidade,

qualitativa.

o estilo de vida, a satisfação com o

O estudo foi realizado no Centro de

emprego e/ou com atividades diárias e o

Saúde Sebastião Azevedo, uma das

ambiente em que se vive (SOUSA;

quatro Unidades de Saúde Básicas do

GALANTE; FIGUEIREDO, 2002).

município

O fenômeno da QV tem múltiplas
dimensões, como, por exemplo, a física, a
psicológica

social,

no

bairro

Mandacarú.
O presente estudo foi desenvolvido
com 20 idosos com idade mínima de 60

Assim,

anos, portadores de Diabetes Mellitus tipo

destaca-se a relevância cientifica e social

2 residentes no bairro do Mandacaru no

de se investigar a qualidade de vida de

período de dezembro de 2009 a fevereiro

idosos portadores de DM tipo 2, no intuito

de 2010. A maioria dos idosos (68,67%),

de criar alternativas de intervenção e

61,33%

propor ações e políticas na área da

casados.

vários

cada

Jequié/BA,

uma

comportando

e

de

aspectos.

analfabetos

e

46,67%

são

saúde, buscando atender às demandas

Sendo o critério de inclusão, idosos

da população que envelhece (DEL PINO,

que aceitaram participar voluntariamente

2003).

do estudo e que fossem assíduos ao
Nesta perspectiva, este estudo teve

serviço,

não

apresentassem

déficit

por objetivo caracterizar e conhecer os

cognitivo e participem ativamente do

domínios de qualidade de vida dos idosos

tratamento.

portadores de Diabetes Mellitus tipo 2

Para avaliar a qualidade de vida, foi

cadastrados no Programa Hiperdia do

utilizado o instrumento proposto pela OMS

centro de Saúde Sebastião Azevedo no

para adulto, o Word Health Organization

município de Jequié/BA.

Quality of Life Instrument Bref (WHOQOLBref). Este instrumento tem sido utilizado
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para mensurar a qualidade de vida

c) Domínio III – Domínio sobre o nível de

relacionada à saúde em grupos de

independência:

indivíduos enfermos, sadios e idosos

Atividades

(FLECK et al., 1999). É composto por

Dependência

quatro domínios da qualidade de vida,

tratamento;

sendo que cada domínio tem por objetivo

trabalho.

analisar, respectivamente: a capacidade
física,

o

bem-estar

psicológico,

vida

cotidiana;

11.

medicação

ou

Capacidade

de

de
12.

10.

d) Domínio IV – Domínio das relações
sociai: 13. Relações pessoais; 14.

as

relações sociais e o meio ambiente onde
o indivíduo está inserido.

da

9.Mobilidade;

Apoio social; 15. Atividade sexual.
e) Domínio V – Domínio ambiental: 16.
Segurança

Além destes quatro domínios, o

física e
no

lar;

proteção;
18.

17.

WHOQOL-Bref é composto também por

Ambiente

Recursos

um domínio que analisa a qualidade de

financeiros; 19. Condições à saúde e

vida global (FLECK et al., 1999). Cada

sociais; 20. Oportunidades de adquirir

domínio é composto por questões, cujas

novas informações; 21. Participação e

pontuações das respostas variam entre 1

oportunidade de recreação e lazer; 22.

e 5. O instrumento em questão é auto-

Ambiente

aplicável, mas, neste estudo, optou-se

(poluição/ruído/trânsito/

pela entrevista direta, dada a dificuldade

Transporte.

físico
clima);

23.

de leitura, os problemas visuais e o

f) Domínio VI - Domínio dos aspectos

analfabetismo, comuns em idosos. Os

espirituais, religião, crenças pessoais:

domínios do WHOQOL-Bref são:

24. Espiritualidade, religião, crenças
pessoais.

a) Domínio I – Domínio físico: 1. Dor e
desconforto; 2. Energia e fadiga; 3.
Sono e repouso.
b) Domínio II – Domínio psicológico:
4.Sentimentos positivos; 5. Pensar,
aprender, memória e concentração; 6.
Auto-estima; 7. Imagem corporal e

A coleta de dados foi realizada
após apreciação e aprovação pelo Comitê
de

Ética

em

Pesquisa

da

UESB

obedecendo à Resolução 196/96 que
trata da pesquisas realizadas com seres
humanos.

aparência; 8. Sentimentos negativos.
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Após a aprovação pelo Comitê foi

que 40% dos idosos definiram a sua

encaminhado a Secretaria Municipal de

qualidade de vida como nem ruim, nem

Saúde/Departamento de Atenção Básica

boa. Sendo que em relação à satisfação

um

informações

com a sua saúde 40% relataram que

concernentes a pesquisas bem como os

estão nem satisfeito, nem insatisfeito com

seus objetivos. A coleta foi realizada após

a mesma.

ofício

contendo

a aceitação e a liberação da coordenação

Sobre a interferência da dor nas

da instituição, sendo realizada pelos

suas

autores da pesquisa.

entrevistados

A

ordenação

das

informações

atividades

cotidianas

referiram

50%

que

a

dos
dor

incomoda mais ou menos em suas

obtidas por meio do instrumento de

atividades.

pesquisa e dos referenciais em sua

energia para o seu dia-a-dia de forma

totalidade sem alterações foi analisada

media (FORTUNY; ALMIRALL, 2002).

sob a estrutura de tabulação, analise
descritiva

e

percentual,

buscando

conservar a maioria dos detalhes. Pois

E

50%

relataram

possuir

Em relação à satisfação com o
sono, 25% dos idosos afirmaram que
estão muito insatisfeitos.

entendemos que o nosso objeto de

O

domínio

funcional

assume

estudo não pode ser apenas quantificado,

grande

mas sim descrito de forma qualitativa,

multidimensional de qualidade de vida,

buscando avaliar a qualidade de vida em

devendo ser medido juntamente com o

idosos portadores de DM tipo 2.

estado de saúde quando se deseja avaliar

Este trabalho foi aprovado pelo

a

relevância

qualidade

de

no

vida

conceito

em

idosos

Comitê de ética da Universidade Estadual

(FORTUNY; ALMIRALL, 2002; O’SHEA,

do Sudoeste da Bahia (Protocolo nº.

2003).

021/2007).

A maior influência do domínio físico
na qualidade de vida global desses idosos

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

ressalta a importância de se considerar a
capacidade funcional como importante

Nos itens descritos no domínio I,

fator de impacto na qualidade de vida em

evidenciados na Tabela 1, verificamos

idosos. Destaca-se que a capacidade
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funcional, atualmente, surge como um
novo

paradigma

de

saúde

para

Na Tabela 2 verificamos que 55%

os

dos entrevistados definiram que a sua

indivíduos idosos, e o envelhecimento

vida tem sentido mais ou menos. Em

saudável passa a ser visto como uma

relação a quanto podem e ou conseguem

interação multidimensional entre saúde

concentrar-se,

física e mental, independência na vida

respectivamente muito pouco e bastante.

diária, integração social, suporte familiar e
independência

econômica

(O’SHEA,

2003).

Sobre

35

a

%

responderam

aceitação

da

sua

aparência física 55% referiram aceitar de
forma média. Em relação aos sentimentos

Dessa forma, o bem-estar do idoso
seria resultado do equilíbrio entre as
diversas

dimensões

da

negativos 60% relataram apresentar tal
sensação.

capacidade

Nesse sentido, a qualidade de vida

funcional, sem significar ausência de

do idoso compreende a consideração de

problemas em todas as dimensões, tendo

diversos critérios de natureza biológica,

em vista que o bem-estar pode ser

psicológica e socio-estrutural, pois vários

atingido por muitos, independentemente

elementos

da presença ou não de enfermidades

determinantes ou indicadores de bem-

(CALDAS, 2003).

estar na velhice: longevidade, saúde
biológica,

Domínio I – Domínio físico
Tabela 1: Distribuição dos idosos em relação ao
domínio físico. Jequié/BA, 2010.

são

saúde

apontados

mental,

como

satisfação,

controle cognitivo, competência social,
produtividade, eficácia cognitiva, status
social, continuidade de papéis familiares e
ocupacionais e continuidade de relações
informais com amigos (HEINONEN et al.,
2004).
No idoso, a qualidade de vida pode
ser percebida como boa ou ruim de
acordo com a forma como cada indivíduo
vivencia a velhice, podendo variar entre
os dois extremos (muito bom e péssimo).

Fonte: Dados da pesquisa
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Nesse sentido, a qualidade de vida

relação à capacidade para desenvolver

depende,

atividades do seu dia-a-dia 55% se

então,

da

interpretação

emocional que cada indivíduo faz dos

apresentaram

nem

satisfeito

fatos e eventos e está intimamente

insatisfeito com tal capacidade.

nem

relacionada à percepção subjetiva dos

Sobre a capacidade para o trabalho

acontecimentos e condições de vida. A

45% relataram se sentir nem satisfeito

diminuição da visão, por exemplo, pode

nem insatisfeito sobre tal capacidade. Já

não

em relação a capacidade de se locomover

significar

o

mesmo

para

dois

indivíduos diferentes; a perda funcional

30%

tem

capacidade.

importância

emocional

e

social

diferentes para cada indivíduo (CASADO
et al., 2001).

referiram

uma

boa

A qualidade de vida na velhice tem
sido

associada

independência
Domínio II – Domínio psicológico

possuir

dependência

a

e
do

questões

autonomia,
idoso

de
e

resulta

a
das

alterações biológicas (incapacidades) e
Tabela 2: Distribuição dos idosos em relação ao
domínio psicológico. Jequié/BA, 2010.

de mudanças nas exigências sociais
(FORTUNY; ALMIRALL, 2002).
Quanto mais ativo o idoso, maior
sua

satisfação

com

a

vida

e,

conseqüentemente, melhor sua qualidade
de vida. Isso é especialmente importante
em comunidades como a estudada, em
que o baixo grau de escolaridade e de
recursos financeiros faz com que os
idosos busquem atividades profissionais
para

Fonte: Dados da pesquisa.

complementar

o

orçamento

da

subjetivas

da

casa(O’SHEA, 2003).

A Tabela 3 demonstra que 75%

As

avaliações

dos entrevistados precisam de bastante

qualidade de vida em idosos devem

tratamento

preocupar-se com o que acontece ao

70

médico

no

dia-a-dia.

Em
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indivíduo

nas

diferentes

etapas

do

envelhecimento, desde mudanças físicas

referiraram encontrar-se satisfeito com
este domínio.

até a desvalorização social conseqüente

Em sobre a qualidade de vida na

da aposentadoria, considerando qual seu

terceira idade, os idosos relatam que ter

sentimento

dessas

qualidade de vida é ter um bom convívio

perdas

social com todos, particularmente com

situações,

e

entendimento

seus

psicológicas,

ganhos

suas

e

frustrações

e

aspirações (CALDAS, 2003).

vizinhos e amigo; um bom relacionamento
familiar incluindo uma boa educação dos
filhos

e

netos;

capacidade

para

Domínio III – Domínio sobre nível de

estabelecer contatos com as pessoas e

independência

fazer

novas

amizades;

e

um

bom

relacionamento com o cônjuge (GARCIA
Tabela 3: Distribuição dos idosos em relação ao
domínio sobre o nível de independência.
Jequié/BA, 2010.

et al., 2005).
Estudos empíricos indicam que
existem

fortes

associações

entre

a

qualidade de vida percebida, o bem-estar
subjetivo e mecanismos da personalidade,
como por exemplo, o senso controle, o
sendo de eficácia pessoal, o sendo de
significado

e

as

estratégias

de

enfrentamento. Elas têm forte relação com
a

competência

adaptativa

que

se

expressam em competência emocional,
entre
Fonte: Dados da pesquisa.

competência

competência

cognitiva

comportamental.

e

em
Em

conjunto, essas competências se refletem
No domínio das relações sociais
verificou-se que 50% dos entrevistados
apresentaram-se satisfeitos com a relação
entre amigos, parentes, conhecidos e

na competência de papeis sócias, na
manutenção de atividades sociais, nas
relações

sociais

e

no

ajustamento

pessoal, e tem importante relação com a

colegas. Em relação à vida sexual 50%
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saúde física e mental (SPRANGERS et

alteração na ereção e também na libido

al., 2000).

(PEREIRA, 2002).

O estudo demonstrou também que
em relação a vida sexual, 50% dos

Domínio IV – Domínio das relações

entrevistados estão satisfeitos, 30% estão

sociais

insatisfeitos e 20% muito insatisfeitos.
A crença de que o avançar da

Tabela 4: Distribuição dos idosos em relação ao
domínio das relações sociais. Jequié/BA, 2010.

idade e o declinar da atividade sexual
estejam inexoravelmente ligados, tem sido
responsável para que não se preste
atenção suficiente a uma das atividades
mais fortemente associadas a qualidade
de vida como é a sexualidade (GARCIA et
al., 2005).
É sempre importante sublinha as
grandes diferenças individuais aos efeitos

Fonte: Dados da pesquisa.

da idade na capacidade sexual de um
modo geral, é bom ter em mente que, na
ausência

das

dos idosos relataram apresentar muito

anatômicas

poucas oportunidades de atividade de

produzidas na idade avançada, tanto

lazer. Em relação ao recurso financeiro

homens como mulheres podem continuar

40% dos idosos referiram possuir muito

a

pouco e médio dinheiro para satisfazer

mudanças

de

doença,

fisiológicas

desfrutar

das

apesar

A Tabela 5 demonstra que 60%

e

relações

sexuais

(PEREIRA, 2002).
Nesse estudo podemos considerar

suas necessidades.
Sobre o

ambiente

físico,

75%

em relação a atividade, as alterações

relataram que o seu ambiente físico

metabólicas provenientes do DM tipo 2

(clima, barulho, poluição e atrativos) é

podem produzir disfunções sexuais tanto

extremamente

no homem como nas mulheres. No

transporte

homem é freqüente que produza não só

disponibilidade do mesmo é bastante boa.

72

bom.

40%

Em

relação

referiram

que

ao
a
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Quanto aos cuidados à saúde 45% estão

Tabela 5: Distribuição dos idosos em relação ao
domínio ambiental. Jequié/BA, 2010.

extremamente satisfeitos com o acesso
aos serviços de saúde (SPRANGERS et
al., 2000).
O ambiente físico em que o idoso
está

inserido

dependência

pode
ou

não

determinar
do

a

indivíduo

(THOMÉ et al., 2004). Dessa forma, é
mais provável que um idoso esteja física e
socialmente ativo. Idosos que vivem em
ambientes

inseguros

são

menos

propensos a saírem sozinhos e, portanto,
estão mais susceptíveis ao isolamento e à
depressão,

bem

como

a

ter

mais

problemas de mobilidade e pior estado
físico, o que vem a influenciar a qualidade
de vida. Idosos com limitações em seu
ambiente físico têm cinco vezes mais
chances de sofrer depressão, bem como
a moradia e o ambiente físico adequados
têm influência positiva na qualidade de
vida do idoso (SPRANGERS et al., 2000;
THOMÉ et al., 2004).

Fonte: Dados da pesquisa.

A expressão “qualidade de vida”
tem várias vertentes, que compreendem
desde um conceito popular, amplamente
utilizado na atualidade até a perspectiva
científica, com vários significados na
literatura atual.
Desta forma, pode-se entender que
o bem estar do idoso seria resultado do
equilíbrio entre as diversas dimensões da
capacidade

funcional,

sem

significar

ausência de problemas em todas as
dimensões tendo em vista que o bem
estar pode ser atingido por muitos,

Domínio V – Domínio ambiental

independentemente da presença ou não
de enfermidades.
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4 CONCLUSÕES

a

relevância

científica

e

social

de

investigar-se a qualidade de vida de
No presente estudo observa-se

idosos, portadores de DM Tipo 2, no

que a maioria dos idosos avaliados

intuito de criar alternativas de intervenção,

apresentou comprometimentos de pelo

propor ações e políticas na área social e

mesmos um aspectos de cada domínio do

da

Whoqol-bref, sendo que os domínios mais

demandas da população que envelhece e

comprometidos foram o domínios relações

adoece e/ou apresenta alterações de

sociais e psicológicos. Assim, destaca-se

saúde.

saúde,

buscando

atender

as

EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY DIABETES MELLITUS
TYPE 2 CARRIER

ABSTRACT

Purpose: The aims of this study are to characterize the elderly Diabetes
Mellitus type 2 carriers and to know the quality of life domains of those
elderly clients registered at the Hiperdia Program of the Sebastião de
Azevedo Health Center in the city of Jequié-BA. Methods: It’s a descriptive
study, being the sample composed by elderly Diabetes Mellitus type II
carriers with a good mental state, sedulous to the hiperdia service and
committed to the treatment. It was used the World Health Organization
Abbreviated Instrument for Quality of Life Assessment (WHOQOL-Bref).
The collected data were analysed according to orientation of descriptive
statistics. Results: The results show that 40% of the elderly define their
quality of life as neither good nor bad; 50% report pain interference into
the accomplishment of their daily activities; 75% need lots of health care
on their daily routine; 60% of the elderly report having very little leisure
opportunity, and concerning the negative feelings 60% report to have such
sensation. Conclusion: In this study we observed that most patients tested
showed the same commitments to one aspect of each domain of
QWhoqol-Bref, and the areas most affected werw the psychological and
social relationships.

Keywords:

Aging. Health of the Elderly. Quality of Life. Diabetes Mellitus Type.
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