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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a resiliência e os fatores associados 
em pacientes diabéticos tipo 2 que realizaram acompanhamento em uma clínica 
de referência em cidade do sul do Brasil.  
Os pacientes que realizaram exame para avaliação de complicações em órgão 
alvo – o olho - foram avaliados no período de junho 2015 a outubro de 2017, em 
uma clínica de referência de município no sul do Brasil. Foi utilizado um 
questionário autoaplicado contendo questões sociodemográficas e sobre a 
saúde dos pacientes. A capacidade de resiliência foi avaliada pela Resilience 
Scale de Wagnild & Young.  
Ao todo 217 pacientes foram avaliados, destes 57,6% são do sexo feminino, 
39,8% tinham entre 56 e 65 anos de idade, 42,4% completaram entre 8 e 11 
anos de estudo, e 44,2% apresentaram nível sócio econômico A ou B. Pacientes 
do sexo masculino apresentaram maiores médias de resiliência (153,48 
DP=13,43), quando comparadas às médias obtidas pelos pacientes do sexo 
feminino (145,20 DP=19,83), p = 0,001. No que se refere à idade, os pacientes 
com mais idade apresentaram médias na escala de resiliência mais elevadas 
quando comparados aos pacientes com menos idade. As médias foram: 
pacientes com até 55 anos obtiveram média de 144.66 (DP=21,96), entre 56 e 
65 anos 149,69 (DP=15,58) e acima de 66 anos 150,80 (DP=16,25), p de 
linearidade = 0,054. Indivíduos que apresentam retinopatia diabética grave 
apresentaram médias superiores aos indivíduos com Retinopatia Diabética (RD) 
moderada, RD leve ou sem RD (médias respectivas: 151,87 e DP=12,47; 151,71  
DP=15,91; 144,00  e DP=21,27 e 146,00e DP=20,21) p de linearidade = 0,023).   
No presente estudo pacientes homens, com retinopatia diabética grave, 
hipertensos e com idade superior a 65 anos apresentaram melhores médias de 
capacidade de resiliência. Diante disso, pode-se pensar que os pacientes com 
maiores comprometimentos tiveram que desenvolver mecanismos de adaptação 
à vida com condições adversas, acostumar-se às limitações impostas pelas 
comorbidades, tais como a baixa acuidade visual e até mesmo a cegueira. O 
delineamento do estudo, entretanto não nos permite fazer inferências causais, 
uma vez que os dados foram coletados simultaneamente, contudo, é possível 
pensar se a resiliência pode ser um fator que contribui para a forma como a 
doença irá evoluir. Talvez os pacientes mais resilientes tiveram mais facilidade 
em se acostumar com os prejuízos causados pelo DM e, dessa forma, acabaram 
por fazer um controle mais pobre, tratamento inadequado das complicações o 
que acabou por levar a complicações mais graves. Há muito ainda que se 
investigar nesse campo, esse estudo visa iniciar um debate sobre esses 
aspectos, refletir sobre quais fatores podem estar implicados, sendo necessário 
outros estudos com delineamentos que permitam uma avaliação da causalidade 
e com tamanhos amostrais mais robustos que possam esclarecer esses 
aspectos. 
 
DESCRITORES: Diabetes Tipo 2, capacidade de resiliência, retinopatia 
diabética. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present study aimed to evaluate the resilience and the associated factors in 
type 2 diabetic patients (DM2) who perform follow-up at a referral clinic in a city 
in the south of Brazil. 
The patients who underwent examination to evaluate complications in the target 
organ - the eye - were evaluated from June 2015 to October 2017, in a reference 
clinic of a municipality in the south of Brazil. A self-administered questionnaire 
containing sociodemographic data and patient health was used. The resilience 
capacity was evaluated by ResilienceScale of Wagnild & Young. 
A total of 217 patients were evaluated, 57.6% were female, 39.8% were between 
56 and 65 years of age, 42.4% completed between 8 and 11 years of study, and 
44.2% had a partner level economic variables A and B. Male patients presented 
higher resilience averages (153.48), when compared to the means obtained by 
female patients (145,20), p of 0.001. Regarding age, older patients had higher 
resilience averages when compared to younger patients. The averages were: 
patients with up to 55 years obtained a mean of 144.66, between 56 and 65 years 
old 149.69 and above 66 years old 150.80, p of linearity of 0.054. Individuals with 
severe diabetic retinopathy presented averages above those with moderate RD, 
mild RD or no RD (respective means: 151.87, 151.71, 144.00 and 146.00 p of 
linearity 0.023).  
In the present study, males with severe diabetic retinopathy, hypertensive and 
older than 65 years had better means of resilience. Therefore, it can be thought 
that, perhaps, patients with greater impairments had to develop mechanisms of 
adaptation to life with adverse conditions, to be accustomed to the limitations 
imposed by comorbidities, such as low visual acuity and even blindness. The 
study design, however, does not allow us to make causal inferences, since the 
data were collected simultaneously, however, it is possible to think if resilience 
can be a factor that contributes to the way the disease will evolve. Perhaps the 
more resilient patients were more likely to become accustomed to the damage 
caused by DM, and in doing so they ended up making poorer control, inadequate 
treatment of complications, which eventually led to more serious complications. 
There is still much to investigate in this field, this study aims to initiate a debate 
about these aspects, to reflect on what factors may be involved, and other studies 
with designs that allow an assessment of causality and with more robust sample 
sizes are needed to clarify these aspects. 
 
 
DESCRIPTORS: Type 2 diabetes, resilience capacity, diabetic retinopathy. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente dissertação é composta por um estudo transversal, realizado 

na Clínica Laser Diagnóstico, no município de Rio Grande no Estado do Rio 

Grande do Sul no Brasil e tem como tema a capacidade de resiliência e fatores 

associados em pacientes diabéticos tipo 2, avaliados, em clínica de referência 

no sul do Brasil para avaliar lesão em órgão alvo: o olho. 

 A população alvo deste estudo foi compreendida por pacientes diabéticos 

tipo 2, maiores de 18 anos de idade e que realizaram Angiorretinografia 

Fluoresceínica, exame padrão ouro na avaliação em órgão alvo, na referida 

clínica, que é referência no município. 

Este volume foi elaborado como requisito parcial para obtenção do grau 

de mestre em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, na Universidade 

Católica de Pelotas sendo o mesmo composto por um Projeto de Pesquisa, 

intitulado “A capacidade de resiliência e fatores associados em pacientes 

diabéticos tipo 2”; um artigo desenvolvido  no decorrer do curso de mestrado; um 

folder contendo informações de promoção em saúde para pacientes diabéticos,  

considerações finais, apêndices e anexos. 

O Projeto de Pesquisa apresentado contém a delimitação do problema 

que o trabalho enfoca com seus objetivos e hipóteses, uma revisão de literatura 

buscando situar o leitor para o tema abordado e a descrição da metodologia 

adotada para a realização do estudo. 

O artigo resultante do trabalho se intitula: “A capacidade de resiliência em 

pacientes diabéticos tipo 2”, submetido ao periódico. Cadernos de Saúde 

Pública. 

O folder intitulado: “Pensando o diabetes de forma positiva com vistas à 

promoção de saúde do paciente diabético”, tem o objetivo de prestar informações 

sobre a doença e também de incentivar que o paciente realize de forma periódica 

o acompanhamento do seu controle glicêmico. 

As considerações finais trazem consigo reflexões e orientações acerca 

das hipóteses levantadas no projeto, repercutindo suas relações com os               



13 
 

 resultados obtidos, bem como também apresenta uma síntese do 

presente trabalho. 

Nos apêndices estão os instrumentos utilizados para a sua realização e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado por todos os 

participantes.  No anexo está o documentado do parecer contendo a aprovação 

do Comitê de Ética da Universidade Católica de Pelotas para o presente estudo.  
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2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) pode ser percebido como um transtorno 

metabólico de várias etiologias, sendo caracterizado por estados de 

hiperglicemia e distúrbio no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras1. 

O DM tipo 2 (DM2) é uma das categorias de classificação do DM proposta pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Associação Americana de 

Diabetes (ADA) sendo a forma mais prevalente entre os diabéticos2. 

Aproximadamente 95% dos casos de diabetes são tipo 2. É caracterizado por 

defeito na ação e secreção da insulina. Em geral, ambos déficits estão presentes 

quando a hiperglicemia se manifesta, mas pode haver predomínio de um deles3.  

O DM promove um estado de hiperglicemia crônico que se torna causador 

de lesões em diversos sistemas orgânicos do organismo. Destacam-se as 

complicações oculares, renais e do sistema nervoso periférico4. 

Apesar das implicações que o DM causa individualmente nas pessoas 

acometidas pela doença, a parte biológica e física não é a única afetada. Existe 

ainda o caráter social que decorre do grande número de portadores da doença, 

podendo ser considerada como uma epidemia mundial. Segundo a OMS, o 

número de pessoas vivendo com diabetes quase quadruplicou em 24 anos. 

Estima-se que 422 milhões de adultos no mundo vivem com a doença 

atualmente, e se tem a expectativa de alcançar 592 milhões de pessoas em 2025 

e ser a sétima causa de morte em 20305.  

As decorrências socioeconômicas, humanas e psicológicas dos pacientes 

diabéticos afetam significativamente suas vidas. Nos serviços de saúde ocorre 

um grande impacto econômico devido aos crescentes custos do tratamento do 

DM e, sobretudo das complicações, como a doença cardiovascular (DCV), a 

diálise por insuficiência renal crônica, as cirurgias para amputações de membros 

inferiores e a cegueira5. Diante disso, o DM é uma doença que se torna 

responsável por incapacitar uma parcela significativa da população mundial 

produtiva6.  
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O portador de DM necessita implementar no seu cotidiano práticas de 

cuidados e procedimentos para poder ter uma vida saudável, sendo 

imprescindível o controle da glicemia para evitar as complicações agudas e 

crônicas da doença. Junto a isto, o paciente precisa lidar com sentimentos, 

medos, relações familiares e de trabalho e mudanças de hábitos7. 

Cada paciente entende a doença de forma distinta, enquanto alguns 

conseguem superar os desafios da doença, que não são poucos, e viver 

plenamente; outros apercebem como um grande problema, não conseguindo 

viver de forma harmoniosa8. Por consequência, a forma como a doença é 

percebida pelos pacientes vai influenciar diretamente em sua saúde9,10.  

Trazer um enfoque na capacidade de resiliência dos pacientes com DM 

pode se tornar uma possibilidade dos mesmos viverem de forma mais saudável 

e harmoniosa. A resiliência está associada a processos psicossociais com vistas 

a auxiliar as pessoas no convívio com as adversidades e problemas que surgem 

ao longo da vida9,11, ou seja, é a capacidade humana de superar problemas, 

adversidades e situações de risco e traumáticas12,13.  

Na área da saúde, em pacientes com DM, a resiliência pode ser percebida 

como a capacidade de cada paciente vivenciar a doença, aderindo ao 

tratamento, readaptando suas rotinas e práticas alimentares, aceitando suas 

restrições14. No entanto, poucos estudos foram encontrados relacionando a 

capacidade de resiliência e o DM.  

Baseando-se neste contexto, é fundamental a avaliação da capacidade 

de resiliência dos pacientes portadores de diabetes, possibilitando assim a 

obtenção de dados que permitam parâmetros para estratégias de intervenções 

de saúde nesta população. Diante do acima exposto, o presente estudo tem o 

objetivo de avaliar a resiliência e fatores associados em pacientes adultos 

portadores de DM2. 
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2.2  OBJETIVOS 

 

2.2.1 Geral 

 

Avaliar a capacidade de resiliência e fatores associados em pacientes 

adultos portadores de DM2. 

 

2.2.2 Específicos 

 

- Analisar a associação entre a capacidade de resiliência conforme as 

variáveis sociodemográficas; 

 - Avaliar a associação entre a capacidade de resiliência e presença de 

comorbidades nos pacientes;  

 - Aferir se há associação entre a capacidade de resiliência e presença de 

Retinopatia Diabética; 

- Verificar a associação entre a capacidade de resiliência e o uso de 

medicamentos para tratamento do DM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2.3 HIPÓTESES: 

 

- A capacidade de resiliência em adultos portadores de DM2 será maior 

em pacientes do sexo feminino, mais velhos, com maior classificação 

socioeconômica e escolaridade;  

- Pacientes diabéticos que apresentarem hipertensão arterial sistêmica e 

doenças renais crônicas apresentarão menor capacidade de resiliência quando 

comparados àqueles sem tais comorbidades; 

-Pacientes diabéticos acometidos por RD apresentarão menor 

capacidade de resiliência quando comparados àqueles sem tal alteração; 

- Pacientes diabéticos que utilizam insulina e hipoglicemiantes 

apresentarão menor capacidade de resiliência quando comparados àqueles que 

não as utilizam. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Estratégias de Busca  

 

 As bases de dados PubMed, LILACS, Medline e Scielo foram consultadas 

objetivando-se identificar artigos relevantes ao tema do presente estudo. Após a 

execução das estratégias de busca, os artigos foram inicialmente selecionados 

a partir do título e resumo. Em casos em que permanecia dúvida sobre a 

relevância do mesmo, foi realizada avaliação do artigo completo. Após a 

identificação dos artigos relevantes, foram checadas as referências dos 

mesmos, a fim de identificar estudos não selecionados pela estratégia de busca. 

Na tabela abaixo apresenta-se a estratégia utilizada para seleção dos 

artigos, com o número de artigos identificados em cada base de dados. 

 

 

BANCO 

TERMOS DA BUSCA: DIABETICS / TYPE / AND 

RESILIENCE 

DIABETS DIABETICS / 

RESILIENCE 

DIABETS / TIPE 

2 /RESILIENCE 

PUBMED 2.366.347 102 3 

LILACS 1.231 0 0 

MEDLINE 35.922 3 0 

SCIELO 2.490.000 0 0 

Tabela 1 - Quadro contendo estratégias de busca bibliográfica 

 

3.2 Revisão Bibliográfica  

 

3.2.1 Diabetes Mellitus 

          Uma epidemia de DM está em andamento, estando cada vez maior o 

número de indivíduos com tal condição. Os fatores que favorecem este achado 

é o envelhecimento da população, maior urbanização e aumento da prevalência 

de obesidade e sedentarismo1.  
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 O DM se caracteriza por distúrbios metabólicos marcados por estados 

alterados de hiperglicemia. O aumento crônico dos níveis séricos de glicose pode 

ocorrer de três formas: no defeito na ação da insulina, na secreção da insulina 

ou em ambas1.  

 Segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 

Associação Americana de Diabetes (ADA) existes algumas classes clínicas de 

DM: DM tipo 1 (DM 1), DM tipo 2 (DM 2), DM gestacional e outros tipos de DM. 

Vale lembrar que existem algumas condições que são caracterizadas como pré-

diabéticas como, por exemplo, glicemia de jejum alterada e tolerância à glicose 

diminuída2,3. Diante da especificidade do tema deste projeto, será abordado 

apenas as características do DM tipo 2. 

 

3.2.2 Diabetes Mellitus 2 

 

 O DM2 é a forma mais prevalente de diabetes, atingindo de 90 a 95% dos 

casos. Sua principal característica está relacionada aos defeitos na ação e 

secreção da insulina – ambos problemas podendo coexistir com predominância 

de um ou outro. Geralmente é diagnosticado após os 40 anos de idade, mas 

pode estar presente em qualquer idade e está fortemente associado ao excesso 

de peso. 

 Os pacientes com DM2 não são insulinodependentes, mas pode haver 

necessidade de insulina com o objetivo de controle metabólico. Diferente de 

outros tipos de DM, não existem indicadores/marcadores específicos para 

processos patogênicos e genéticos relacionados ao tipo 2. A combinação dos 

fatores pré-diabéticos supracitados é responsável pelos processos 

intermediários culminando com a evolução do quadro e resultando no DM2. 

 Os critérios para o diagnóstico do DM foram criados com o objetivo de 

prevenir as complicações micro e macroangiopáticas. São eles: sintomas de 

poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos de glicemia casual >200mg/dl; 

glicemia de jejum ≥126mg/dl em diferentes dias ou ainda, Glicemia de 2 horas 

pós-sobrecarga de 75g de glicose >200 mg/dl1,2,3.  

O tratamento do DM2 requer além da utilização de medicamentos 

hipoglicemiantes, o fornecimento de informações, educação em saúde e 
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incentivo a práticas de atividades benéficas ao quadro do indivíduo. O controle 

glicêmico estável – satisfatório – pressupõe variações ao longo do dia na faixa 

de 80 a 160 mg/dL, e mantê-lo regular é fundamental para a progressão mais 

lenta da doença5. 

Em relação ao tratamento medicamentoso, ao eleger o tipo de esquema 

utilizado deve-se levar em conta os mecanismos de resistência à insulina, a 

falência progressiva das células beta, os múltiplos transtornos metabólicos 

(alterações da glicemia, dislipidemia e inflamação vascular) e as repercussões 

micro e macrovasculares que acompanham a história natural do DM2. 

Geralmente a evolução terapêutica divide-se em quatro etapas, guiadas pela 

secreção de insulina. Inicialmente são utilizados hipoglicemiantes orais quando 

ainda há certa função celular beta e termina na etapa quatro quando há pouca 

ou nenhuma função, tornando-se necessário o uso de insulinização plena.1 

 

3.2.3 Repercussões sociais do DM  

 

O DM é atualmente uma das mais incapacitantes doenças que acomete 

a população mundial, afetando 01 a cada 11 pessoas mundo, ou seja, 

aproximadamente 415 milhões de pessoas adultas portadoras dessa doença15 

de acordo com o Diabetes Atlas 2015, da Federação Internacional de Diabetes 

(IDF). Estima-se que atinja aproximadamente 8% na população brasileira de 30 

a 69 anos6. 

O grande impacto econômico ocorre notadamente nos serviços de saúde, 

como consequência dos crescentes custos do tratamento do diabete e, 

sobretudo das complicações, como a doença cardiovascular (DCV), a diálise por 

insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações de membros 

inferiores5. 

A retinopatia diabética (RD) é hoje a principal causa de cegueira legal em 

indivíduos de 25 a 74 anos nos países desenvolvidos. Ocorre em cerca de 95% 

dos pacientes com diabetes melito tipo 1 (DM1) e em mais de 60% dos pacientes 

com diabetes melito tipo 2 (DM2)4. Estes dados explicam o risco 25 vezes maior 

de cegueira em pacientes com DM quando comparados à população em geral16. 
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3.2.4 Resiliência em Pacientes Diabéticos 

 

 Atualmente é crescente o reconhecimento da importância atribuída à 

capacidade de resiliência relacionada à saúde das pessoas. É fundamental para 

o desenvolvimento da capacidade de resiliência que as pessoas enfrentem 

situações de “risco e proteção”, sendo que os fatores de proteção estão ligados 

à autoestima, relações interpessoais e apoio social. Tais fatores estão 

associados positivamente à capacidade de enfrentamento das situações 

conflitantes e de risco, podendo ser benéficos para o desfecho das adversidades 

cotidianas13. 

 A Sociedade Brasileira de Resiliência conceitua a resiliência como sendo 

a capacidade que temos de sermos flexíveis em momentos que estamos frente 

a dificuldades ou adversidades. Essa flexibilidade é construída por meio de 

um conjunto de crenças que possibilitam transcender os empecilhos da vida e 

prosperar para um futuro com superação20.  

 Em pacientes diagnosticados com DM2, que se trata de uma severa 

doença metabólica, causadora de grande impacto sobre o estado de saúde dos 

pacientes, a vulnerabilidade em termos de bem estar físico, social, psicológico e 

funcional é presente.21 É possível que isso se agrave devido à frequentes 

mudanças de vida que um paciente diabético experimenta, o que pode causar 

alteração na autoestima e incertezas sobre o futuro.22 Diante disso, a capacidade 

de resiliência destes pacientes pode ser afetada, como demonstram os estudos 

a seguir.  

 O Núcleo de Estudos e Assistência em Enfermagem e Saúde a Pessoas 

em Condição Crônica (NUCRON) da Universidade Federal de Santa Catarina, 

realizou um estudo transversal, a partir de um banco de dados oriundo de duas 

pesquisas com doentes crônicos que tiveram sua resiliência avaliada. A primeira 

pesquisa contou com 191 pacientes, adultos, com doença renal crônica em 

hemodiálise. O outro estudo foi composto por 412 mulheres adultas, diabéticas 

tipo 2, cadastradas no Sistema de Informação da Atenção Básica em Saúde da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis. A idade média dos participantes foi de 61 

anos, 81,8% (493) eram mulheres, as variáveis que influenciaram a resiliência 

dos participantes deste estudo foram: tempo de doença, tipo de doença crônica, 
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religião e IMC. Com relação ao tempo de doença, as pessoas com 06 a 10 anos 

de doença e as com mais de 16 anos de doença tiveram os menores escores de 

resiliência. As demais variáveis sociodemográficas apresentadas no estudo — 

faixa etária, sexo, situação conjugal, atividade laboral, escolaridade e renda — 

não foram identificadas como fatores que influenciam a resiliência20. 

 Um Centro de Saúde Federal no sul de Connecticut nos Estados Unidos 

da América, realizou um estudo com objetivo de descrever a relação entre os 

escores de resiliência e os níveis de hemoglobina glicosilada (HbA1c) em 71 

mulheres afro-americanas com diabetes tipo 2. Apenas nove participantes 

apresentaram baixos escores de resiliência. Os níveis de HbA1c e os escores 

de resiliência tiveram uma correlação negativa significativa, pois os indivíduos 

que obtiveram pontuação alta na escala de resiliência, os níveis de HbA1c 

diminuíram, sugerindo que a resiliência pode influenciar positivamente no 

controle glicêmico nesta amostra21. 

 Já um estudo transversal, realizado em um hospital geral de Florianópolis, 

avaliou 60 adultos diabéticos tipos 1 e 2. Os pacientes deveriam ter o diagnóstico 

da diabetes há mais de 1 ano. A idade média dos participantes foi de 77 anos, 

60% eram mulheres e 53% aposentados. A maioria respondeu que a doença 

modificou a sua vida em relação à rotina diária, a sensibilidade emocional, a 

restrição na alimentação e a utilização de medicamentos. Não houve diferença 

nos escores de resiliência em relação ao sexo dos participantes. A relação entre 

resiliência e idade (menor/igual a 60 anos e mais de 60 anos) verificou que 

pessoas mais velhas tem maior resiliência22. 

 A importância deste projeto de pesquisa se justifica devido à falta de 

artigos científicos sobre o tema abrangendo esta população, sendo esse tema 

tão importante para a forma como o paciente diabético vai lidar com a doença.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento 

 

Estudo Transversal. 

 

4.2 População Alvo 

 

A população alvo desta pesquisa são pacientes portadores de DM2 que 

realizam o exame de Angiorretinografia fluoresceínica (ARGF) na Clínica Laser 

Diagnóstico na cidade de Rio Grande, que é o serviço de referência do município. 

A ARGF é um exame rotineiramente realizado pelos pacientes com DM para 

avaliar lesão em órgão alvo. 

 

4.3      Amostra 

 

A amostra foi constituída por pacientes diabéticos, portadores de DM2, 

maiores de 18 anos de idade que procuraram a Clínica Laser Diagnóstico para 

realização de ARGF, o que caracterizou uma amostra de conveniência.  

O presente estudo faz parte de um estudo maior, ocorrido entre 2015 e 

2017, cujo objetivo foi avaliar fatores biológicos, psicossociais e biomarcadores 

em pacientes portadores de DM2. Foram realizados cálculos de tamanho 

amostral baseados em cada objetivo específico do estudo através do programa 

G*Power 323.  

 

t tests - Means: Difference between two dependent 
means (matched pairs) 

Analysis: A priori: Compute required sample size 

Input: Tail(s) = Two 

 Effectsizedz = 0.2596910 

 αerrprob = 0.05 
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 Power (1-β errprob) = 0.95 

Output: Noncentralityparameter δ = 3.6263875 

 Critical t = 1.9722675 

 Df = 194 

 Total samplesize = 195 

 Actualpower = 0.9503661 

Tabela 2 – Quadro contendo cálculo do tamanho da amostra 

 

 

4.4 Critérios de inclusão 

 

Ser portador de DM2, maior de 18 anos, procurar a Clínica Laser 

Diagnóstico na cidade de Rio Grande, que é o serviço de referência do município 

para realização do exame ARGF utilizado para avaliar lesão em órgão alvo. 

Grande parte dos pacientes portadores de DM da cidade são encaminhados a 

referida clínica para avaliação das alterações oculares decorrentes do DM, 

caracterizando uma amostra de conveniência. 

 

4.5 Instrumentos 
 

 Foi utilizado um questionário autoaplicável, com questões 

sociodemográficas e concernentes aos aspectos de saúde geral e psicológica, 

bem como aspectos acerca da resiliência dos pacientes. 

 O instrumento contém variáveis sociodemográficas, tais como: cor, peso, 

altura, estado civil, escolaridade, remuneração, atividade física e classificação 

socioeconômica. 

 Para verificar a capacidade de resiliência dos pacientes foi utilizada a 

Resilience Scale de Wagnild & Young. Composta por 25 itens do tipo Likert de 

sete pontos que variam entre discordo totalmente (1 ponto) e concordo 

totalmente (7 pontos). Avalia os níveis de adaptação psicossocial positiva frente 

a eventos de vida importantes, que definem o potencial de resiliência, 

englobando cinco temas: serenidade, perseverança, autoconfiança, sentido de 

vida e autossuficiência. A pontuação total varia de 25 a 175 pontos, sendo que 
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valores altos indicam uma elevada capacidade de resiliência.24 A escala não 

apresenta ponto de corte, sendo utilizada a média.  

 A classificação socioeconômica foi realizada a partir do novo Critério de 

Classificação Econômica do Brasil (CCEB) da Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ABEP) para pesquisas realizadas em 2014, o qual utiliza 

o sistema de pontos somando a pontuação da posse de itens com a do grau de 

instrução do chefe da família e serviços públicos, criando uma variável ordinal 

que gera a classificação de categorias de A a E .25 

 

4.6  Coleta de dados 

 

Os dados pessoais dos pacientes, bem como tempo de evolução da 

doença, aspectos gerais de saúde e capacidade de resiliência dos pacientes 

foram coletados através de instrumento elaborado para este fim. 

 

4.7 Variáveis 

 

 

Variáveis Classificação Categorias 

Idade – anos completos Quantitativa Discreta 

Sexo Qualitativa Dicotômica  

Escolaridade Qualitativa Ordinal  

ABEP Quantitativa Categórica 

Insulina  Qualitativa Dicotômica  

Uso de hipoglicemiantes Qualitativa Dicotômica  

Comorbidades Qualitativa Nominal  

Tempo Diabetes - anos 

completos 

Quantitativa Discreta 

DEFECHO: Escala de 

Resiliência 

Qualitativa Ordinal  

 Tabela 3 – Variáveis que compõe o Estudo 
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4.8 Estudo-Piloto 

 

O estudo piloto foi realizado com os primeiros 30 pacientes que realizaram 

o exame a partir da data prevista de início da coleta. Os dados destes não foram 

incluídos na amostra. O estudo piloto teve o objetivo de avaliar aspectos práticos, 

bem como testar a logística do estudo e promover as modificações necessárias. 

 

4.9 Pessoal envolvido na aplicação da pesquisa 

 

 Foi realizada uma seleção, na qual foi escolhida uma psicóloga pra 

realizar as entrevistas. A mesma recebeu treinamento desenvolvido em etapas: 

apresentação, logística e questionário geral; apresentação do questionário; 

dramatizações das entrevistas com ênfase nas situações que poderiam ser 

encontradas. 

 Dessa forma, os pacientes diabéticos foram entrevistados por pessoa 

previamente treinada para este fim, e responderam aos instrumentos da 

pesquisa, em espaço reservado nas dependências da Clínica Laser Diagnóstico. 

 

4.10 Análise dos Dados 

 

Após a codificação dos instrumentos foi realizada dupla entrada dos 

dados no programa EpiInfo 6.04d. Para realização de checagem automática dos 

dados no momento da digitação é utilizado o comando check, além de serem 

testadas no mesmo software as inconsistências na digitação comparando as 

duas entradas de dados. 

Será conduzida análise univariada para caracterização da amostra. Será 

conduzida análise bivariada para verificar as diferenças das médias de 

resiliência (desfecho) com as variáveis independentes. Apenas as variáveis com 

p<0.2 serão mantidas na análise de regressão linear múltipla. Os resultados da 

análise multivariada serão expressos por coeficiente beta, valor de p e intervalo 

de confiança (IC 95%). A distribuição das medidas contínuas será apresentada 

por médias e desvios padrão (DP). 
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4.11 Divulgação dos Resultados 

 

Os resultados do estudo serão divulgados à comunidade científica por 

meio de produção de artigos sobre o tema, à população participante e à 

comunidade em geral através da publicação dos resultados em meios de 

comunicação de massa.  

 

4.12 Aspectos Éticos 

 

 Neste protocolo de pesquisa foram respeitados todos os princípios éticos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde na resolução nº 466 de 12 de 

dezembro de 2012. Os pacientes receberam informações sobre os objetivos da 

pesquisa e assinarão um termo de “Consentimento Livre e Esclarecido”. Além 

disso, para garantia do sigilo, os questionários foram autoaplicados, não 

contendo identificação dos participantes e após respondidos foram colocados 

pelos próprios participantes em urna lacrada. 

Foi assegurado o direito de confidencialidade dos dados e o cuidado na 

utilização das informações nos trabalhos escritos, de modo que os participantes 

não possam ser identificados. 

 O projeto de pesquisa que abrange o presente estudo, bem como o 

adendo contendo a aprovação dos aspectos apresentados no presente projeto 

de pesquisa, foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Católica de Pelotas. CAAE Número: 37303314.2.0000.5339, 

Número do Parecer:916.089. 
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4.13 Orçamento 

 

DESCRIÇÃO Preço unitário (R$) Preço Total (R$) 

Material de consumo (Impressões, folhas A4, Banners e afins)  500,00 

Aplicadora dos Instrumentos  4.000,00 

TOTAL GERAL  5.000,00 

10% RESERVA TÉCNICA  500,00 

VALOR TOTAL   5.500,00 

FONTE FINANCIADORA: Recursos próprios Mestranda Josiara Pereira Affonso 
Tabela 4 – Orçamento 

 

4.14 Cronograma 

 

Atividades 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Revisão 

literatura 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Treinamento  X                        

Estudo piloto  X                       

Trabalho de 

campo 

  X X X X X X X X X X X            

Codificação 

dados 

  X X X X X X X X X X X X           

Digitação 

dados 

  X X X X X X X X X X X X           

Análise 

resultados 

              X X X X X      

Elaboração 

artigos 

                    X X X X 

*Refere-se ao mês de agosto de 2017. 

Tabela 5 – Cronograma 

 

 

 

 

 



31 
 

5. REFERÊNCIAS 

 

1. Sociedade Brasileira de Diabetes (Brasil). Diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Diabetes. São Paulo: AC Farmacêutica: 2014. 382 p. 

 
2. World Health Organization Consultation. Definition, diagnosis and 

classification of diabetes mellitus and its complications. Part 1: diagnosis 
and classification of diabetes mellitus. Report of a WHO Consultation. 
Geneva: WHO. 1999. 

 
3. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes 

mellitus. Diabetes Care. 2013; 36 (suppl. 1):S67-74. 
 

4. Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic 
complications. Nature. 2001;414:813-20. 

 
5. Ministério da Saúde, Diabete Mellitus. Cadernos de Atenção Básica, 

Série A. Normas e Manuais Técnicos. 2006; 16-7. 
 

6. Goldenberg P, Franco LJ, Pagliaro H, Silva RS, Santos CA. Diabetes 
mellitus auto-referido no município de São Paulo: prevalência e 
desigualdade. Cad Saúde Pública. 1996;12(1):37-45. 

 
7. Silva DGV, Souza SS, Francioni FF, Matosinho MMS, Coelho MS, 

Sandoval RCB, et al. Pessoas com Diabetes Mellitus: suas escolhas de 
cuidados e tratamentos. Rev Bras Enferm. 2006 Maio-Jun; 59(3):297-
302. 

 
8. Camon, VAA. E a psicologia entrou no hospital. São Paulo (SP): Pioneira 

Thomson Learning; 2003. 
 

9. Bianchini DCS, Dell’Aglio DD. Processos de resiliência no contexto de 
hospitalização: um estudo de caso. Paidéia [online]. 2006 [acesso 2017 
Set 29]; 16(35):427-36. Disponível em: http://www.scielo. 
br/pdf/paideia/v16n35/v16n35a13.pdf 

 
10. Tavares DMS, Rodrigues FR, Silva CGC, Miranzi SSC. Caracterização 

de idosos diabéticos atendidos na atenção secundária. Ciênc Saúde 
Coletiva [online]. 2007 [acesso 2017 Set 29]; 12(5):1341-52. Disponível 
em: http://www.scielosp.org/pdf/csc/v12n5/26.pdf 

 
11. Silva MRS, Elsen I, Lacharite C. Resiliência: concepções, fatores 

associados e problemas relativos à construção do conhecimento na 
área. Paidéia [online]. 2003 [acesso 2017 Set 29]; 13(26):147-56. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/paideia/v13n26/03.pdf 

 
12. Morais NA, Koller SH. Abordagem ecológica do desenvolvimento 

humano, psicologia positiva e resiliência: ênfase na saúde. In: Koller SH, 



32 
 

organizadora. Ecologia do desenvolvimento humano: pesquisas e 
intervenção no Brasil. São Paulo (SP): Casa do Psicólogo; 2004.  

 
13. Pesce RP, Assis SG, Santos N, Oliveira RVC. Risco e proteção: em busca 

de um equilíbrio promotor de resiliência. Psic Teor Pesq [online]. 2004 
[acesso 2017 Set 29]; 20(2):135-43. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v20n2/a06v20n2.pdf 

 
14. Taboada NG, Legal EJ, Machado N. Resiliência: em busca de um 

conceito. RevBras Crescimento Desenvolv Hum [online]. 2006 [acesso 
2017 Set 29]; 16(3):104-13. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v16n3/12.pdf 

 
15. IDF Diabetes Atlas – 7TH Edition, disponível em 

http://www.diabetesatlas.org/ acesso em 20/08/2016.  
 

16. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with 
diabetes. Jama, 2005; 12: 217-28.  

 
17. Sociedade Brasileira de Resiliência. Guia Rápido: O que é Resiliência. 

Disponível em: http://sobrare.com.br//wp-content/uploads/2015/11/ebook-
o-que-e-resiliencia.pdf Acesso em: 18/10/2017.  

 
18. Papazafiropoulou AK, Bakomitrou F, Trikallinou A, Ganotopoulou A, Verras 

C, Christofilidis G, Bousboulas S, Μelidonis Α. Diabetes-dependent quality 
of life (ADDQOL) and affecting factors in patients with diabetes mellitus 
type 2 in Greece. BMC Res Notes. 2015 Dec 15;8:786. doi: 
10.1186/s13104-015-1782-8. 

 
19. Chew BH, Mohd-Sidik S, Shariff-Ghazali S. Negative effects of diabetes-

related distress on health-related quality of life: an evaluation among the 
adult patients with type 2 diabetes mellitus in three primary healthcare 
clinics in Malaysia. Health Qual Life Outcomes. 2015 Nov 24;13:187. doi: 
10.1186/s12955-015-0384-4.  

 
20. Böell JEW, Silva DMGV, Hegadoren KM. Sociodemographic factors and 

health conditions associated with the resilience of people with chronic 
diseases: a cross sectional study. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2016; 
24:e2786. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1518- 8345.1205.2786. 

 
21. Denisco S. Exploring the relationship between resilience and diabetes 

outcomes in African Americans. J Am Acad Nurse Pract. 2011;23(11):602-
10. doi: 10.1111/j.1745-7599.2011.00648.x 

 
22. Tavares, Bárbara Cristina, Barreto, Francine do Amaral, Lodetti, Marília 

Lima, Silva, Denise Maria Guerreiro Vieira da, & Lessmann, Juliana 
Cristina. (2011). Resiliência de pessoas com Diabetes Mellitus. Texto & 
Contexto - Enfermagem, 20(4), 751-757. 
https://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072011000400014 

 



33 
 

 
23. Gumieniczek A, Hopkała H, Wójtowicz Z, Wysocka M. Changes in 

antioxidant status of lung tissue in experimental diabetes in rabbits. Clin 
Biochem.2002; 35(2):147-149. 

 
24. Wagnild GM, Young HM. Development and psychometric evaluation of 

resilience scale. J Nurs Meas. 1993; 1:165-78. 
 

25. ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa). Critério de 
Classificação Econômica Brasil. 2011. Disponível em: 
http://www.abep.org, Acesso em 22/10/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

PARTE II – Artigo 

 

 

A capacidade de resiliência em pacientes diabéticos tipo 2  

 

Periódico: Cadernos de Saúde Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

A CAPACIDADE DE RESILIÊNCIA EM PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

 
RESUMO 

OBJETIVO: Avaliar a resiliência e fatores associados em pacientes diabéticos 
tipo 2 (DM2) que realizam acompanhamento em clínica de referência em cidade 
do sul do Brasil.  
MÉTODOS: O estudo foi realizado com pacientes diabéticos tipo 2, avaliados no 
período de junho 2015 a outubro de 2017, que realizaram o exame padrão ouro 
para avaliação de complicação em órgão alvo, em município no sul do Brasil. 
Questionário autoaplicado contendo dados sociodemográficos, de saúde física 
e mental foi utilizado. A capacidade de resiliência foi avaliada pela Resilience 
Scale de Wagnild & Young.  
RESULTADOS: 217 pacientes foram avaliados sendo 57,6% do sexo feminino, 
39,8% com idade entre 56 e 65 anos, 42,4% completaram entre 8 e 11 anos de 
estudo, e 44,2% apresentaram nível sócio econômico A e B. Pacientes do sexo 
masculino apresentaram maiores médias de resiliência (153,48), quando 
comparadas às médias obtidas pelos pacientes do sexo feminino (145,20), 
p=0.001. Pacientes com mais idade apresentaram médias na escala de 
resiliência mais elevadas quando comparados aos pacientes mais jovens. As 
médias foram: pacientes com até 55 anos obtiveram média de 144.66, entre 56 
e 65 anos 149,69 e acima de 66 anos 150,80 (p linearidade= 0,05). Indivíduos 
que apresentam retinopatia diabética grave apresentaram médias superiores 
aos indivíduos com RD moderada, RD leve ou sem RD (médias respectivas: 
151,87; 151,71; 144,00 e 146,00 p linearidade=0,02).A análise multivariada por 
regressão linear mostrou que indivíduos do sexo masculino, acima de 65 anos, 
hipertensos e com retinopatia diabética grave apresentaram maiores médias de 
resiliência. 
CONCLUSÕES: No presente estudo pacientes do sexo masculino, com 
retinopatia diabética grave, hipertensos e com idade superior a 65 anos 
apresentaram médias superiores de resiliência.  O papel da resiliência parece 
importante nos pacientes com DM 2, a forma como atua, entretanto, ainda não 
está clara. Pode-se pensar que a gravidade da doença os fez mais resilientes 
ou, ainda que os pacientes mais resilientes acabaram por acostumar-se com as 
limitações impostas pela doença, não trataram adequadamente suas 
complicações e assim evoluíram com progressão mais rápida. Estudos que 
avaliem a relação causal desses aspectos poderão esclarecer a forma como a 
resiliência atua nos pacientes diabéticos 
 
 
 
 
DESCRITORES: Diabetes Tipo 2, capacidade de resiliência, retinopatia 
diabética. 
 
 
 
 
 



36 
 

ABSTRACT 
 
OBJECTIVE: To evaluate the resilience and associated factors in type 2 diabetic 
patients (DM2) who undergo follow-up at a referral clinic in a city in the south of 
Brazil. 
METHODS: The study was carried out with type 2 diabetic patients, evaluated 
from June 2015 to October 2017, who underwent the gold standard examination 
to evaluate the complication in a target organ in a municipality in the south of 
Brazil. Self-administered questionnaire containing socio-demographic, physical 
and mental health data was used. The resilience capacity was evaluated by 
Resilience Scale of Wagnild & Young. 
RESULTS: 217 patients were evaluated, 57.6% female, 39.8% aged 56-65 
years, 42.4% completed between 8 and 11 years of schooling, and 44.2% 
presented socioeconomic status A and B. Male patients presented higher 
averages of resilience (153.48) when compared to the means obtained by female 
patients (145,20), p = 0.001. Older patients had higher resilience averages when 
compared to younger patients. The averages were: patients with up to 55 years 
of age obtained a mean of 144.66, between 56 and 65 years 149.69 and above 
66 years 150.80 (p linearity = 0.05). Individuals with severe diabetic retinopathy 
had averages above those with moderate RD, mild RD or no RD (respective 
means: 151.87, 151.71, 144.00 and 146.00 p linearity = 0.02). The multivariate 
analysis by linear regression showed that males older than 65 years, 
hypertensive and with severe diabetic retinopathy presented higher averages of 
resilience. 
CONCLUSIONS: In the present study, male patients with severe diabetic 
retinopathy, hypertensive patients older than 65 years presented higher averages 
of resilience. The role of resilience seems important in patients with DM 2, the 
way it acts, however, is still unclear. One might think that the severity of the 
disease made them more resilient or, although the more resilient patients 
eventually became accustomed to the limitations imposed by the disease, they 
did not adequately treat their complications and thus progressed more rapidly. 
Studies evaluating the causal relationship of these aspects may clarify how 
resilience works in diabetic patients 
 
 
 
 
DESCRIPTORS: Type 2 diabetes, resilience capacity, diabetic retinopathy. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Diabetes Mellitus (DM) pode ser percebido como um transtorno 

metabólico de várias etiologias, sendo caracterizado por estados de 

hiperglicemia e distúrbio no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras1. 

O DM tipo 2 (DM2) é uma das categorias de classificação do DM proposta pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Associação Americana de 

Diabetes (ADA) sendo a forma mais prevalente entre os diabéticos2. 

Aproximadamente 95% dos casos de diabetes são tipo 2, sendo caracterizado 

por defeito na ação e secreção da insulina. Em geral, ambos déficits estão 

presentes quando a hiperglicemia se manifesta, mas pode haver predomínio de 

um deles3.  

O DM promove um estado de hiperglicemia crônico que se torna causador 

de lesões em diversos sistemas orgânicos do organismo. Destacam-se as 

complicações oculares, renais e do sistema nervoso periférico4. 

Apesar das implicações que o DM causa individualmente nas pessoas 

acometidas pela doença, a parte biológica e física não é a única afetada. Existe 

ainda o caráter social que decorre do grande número de portadores da doença, 

podendo ser considerada como uma epidemia mundial. Segundo a OMS, o 

número de pessoas vivendo com diabetes quase quadruplicou em 24 anos. 

Estima-se que 422 milhões de adultos no mundo vivem com a doença 

atualmente, e se tem a expectativa de alcançar 592 milhões de pessoas em 2025 

e ser a sétima causa de morte em 20305.  

As decorrências socioeconômicas, humanas e psicológicas dos pacientes 

diabéticos afetam significativamente suas vidas. Nos serviços de saúde ocorre 

um grande impacto econômico devido aos crescentes custos do tratamento do 

DM e, sobretudo das complicações, como a doença cardiovascular (DCV), a 

diálise por insuficiência renal crônica, as cirurgias para amputações de membros 

inferiores e a cegueira5. Diante disso, o DM é uma doença que se torna 

responsável por incapacitar uma parcela significativa da população mundial 

produtiva6, implicando em mudanças na forma como a pessoa vive e percebe 

seu cotidiano. O portador de DM necessita implementar práticas de cuidados e 

procedimentos para poder ter uma vida saudável, sendo imprescindível o 
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controle da glicemia para evitar as complicações agudas e crônicas da doença. 

Junto a isso, o paciente precisa lidar com sentimentos, medos, relações 

familiares e de trabalho e mudanças de hábitos7. 

Cada paciente entende a doença de forma distinta: enquanto alguns 

conseguem superar os desafios da doença, que não são poucos, e viver 

plenamente; outros a percebem como um grande problema, não conseguindo 

viver de forma harmoniosa8. Por consequência, a forma como a doença é 

percebida pelos pacientes vai influenciar diretamente em sua saúde9,10.  

A resiliência dos pacientes com DM pode interferir na forma como esses 

pacientes vivem. A capacidade de resiliência está associada a processos 

psicossociais com vistas a auxiliar as pessoas no convívio com as adversidades 

e problemas que surgem ao longo da vida9,11, ou seja, é a capacidade humana 

de superar problemas, adversidades e situações de risco e traumáticas12,13. Em 

pacientes com DM, a resiliência pode ser percebida como a capacidade de cada 

paciente vivenciar a doença, aderindo ao tratamento, readaptando suas rotinas 

e práticas alimentares, aceitando suas restrições14. No entanto, poucos estudos 

foram encontrados relacionando a capacidade de resiliência e o DM.  

Baseando-se neste contexto, é importante a avaliação da capacidade de 

resiliência dos pacientes portadores de diabetes, possibilitando assim a 

obtenção de dados que apontem parâmetros para estratégias de intervenção de 

saúde nesta população. Diante do acima exposto, o presente estudo tem o 

objetivo de avaliar a resiliência e fatores associados em pacientes adultos 

portadores de DM2. 

 

MÉTODOS  

 

O estudo ocorreu em uma clínica de referência do município na cidade de 

Rio Grande, no sul do Brasil. Participaram do estudo pacientes diabéticos tipo 2, 

os quais realizaram o exame de angiorretinografia fluoresceínica, exame padrão 

ouro na avaliação de lesões em órgão alvo decorrentes do DM. 

Todos os pacientes avaliados eram maiores de 18 anos de idade e 

procuraram a clínica para a realização do exame, caracterizando uma amostra 
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de conveniência. O período de realização do estudo foi de julho de 2015 a 

outubro de 2017. 

Foi utilizado um questionário autoaplicado para aferir as variáveis 

sociodemográficas e de saúde geral, tais como: idade, sexo, cor, estado civil, 

escolaridade, nível socioeconômico, medicamentos utilizados e comorbidades.  

 Para verificar a capacidade de resiliência dos pacientes foi utilizada a 

Resilience Scale de Wagnild & Young. Composta por 25 itens do tipo Likert de 

sete pontos que variam entre discordo totalmente (1 ponto) e concordo 

totalmente (7 pontos). Este instrumento avalia os níveis de adaptação 

psicossocial positiva frente a eventos de vida importantes, que definem o 

potencial de resiliência. A pontuação total varia de 25 a 175 pontos, sendo que 

valores altos indicam uma elevada capacidade de resiliência15. Os resultados da 

pontuação dessa escala foram expressos em médias e desvios padrão. 

 A classificação socioeconômica foi realizada a partir do novo Critério de 

Classificação Econômica do Brasil (CCEB) da Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (ABEP) para pesquisas realizadas em 2014, o qual utiliza 

o sistema de pontos somando a pontuação da posse de itens com a do grau de 

instrução do chefe da família e serviços públicos, criando uma variável ordinal 

que gera a classificação de categorias de A a E.16 Neste estudo, consideramos 

as categorias A e B como classe média alta, categoria C  como classe média e 

D e E como classe baixa.  

 Neste estudo foram respeitados todos os princípios éticos estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Saúde na resolução nº 466 de 12 de dezembro de 

2012. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Católica de Pelotas. CAAE Número: 37303314.2.0000.5339, 

Número do Parecer: 916.089. 

A análise univariada foi conduzida para caracterização da amostra, já uma 

análise bivariada foi realizada para verificar as diferenças das médias de 

resiliência (desfecho) com as variáveis independentes. Apenas as variáveis com 

p<0.2 foram mantidas na análise de regressão linear múltipla. As análises 

estatísticas foram realizadas no programa SPSS. Os resultados da análise 

multivariada foram expressos por coeficiente beta, valor de p e intervalo de 
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confiança (IC 95%). A distribuição das medidas contínuas será apresentada por 

médias e desvios padrão (DP). 

 

RESULTADOS  

 

O estudo avaliou 217 indivíduos com diabete mellitus tipo 2. Mais da 

metade dos pacientes era do sexo feminino (57,6%), mais de um terço tinha 

entre 56 e 65 anos de idade (39,8%), 42,4% dos pacientes completaram entre 8 

e 11 anos de estudo, e 44,2% dos pacientes apresentavam nível sócio 

econômico A ou B. 

 A Tabela 1 apresenta a análise bivariada, onde se verificou a associação 

entre as médias obtidas na escala de resiliência e as variáveis 

sociodemográficas e de saúde. As médias na escala de resiliência foram maiores 

nos pacientes do sexo masculino (153,48 DP=13,43), quando comparadas às 

médias obtidas pelos pacientes do sexo feminino (145,20 DP=19,83), p de 0.001. 

No que se refere à idade, os pacientes com mais idade apresentaram médias na 

escala de resiliência mais elevadas quando comparados aos pacientes com 

menos idade. As médias foram: pacientes com até 55 anos obtiveram média de 

144.66 (DP=21,96), entre 56 e 65 anos 149,69 (DP=15,58) e acima de 66 anos 

150,80 (DP=16,25), p de linearidade de 0,054. Em relação à escolaridade não 

houve associação entre anos de estudo e desenvolvimento de resiliência (p de 

0,79); assim como nível socioeconômico (p de 0,61), presença de doença renal 

crônica (p de 0,85), uso de hipoglicemiantes orais (p de 0,39) e de insulina (p de 

0,63). Indivíduos hipertensos apresentaram médias superiores aos não 

hipertensos (médias de 153,06 e 146,34, e DP= 15,06 e 18,85, respectivamente). 

Indivíduos que apresentam retinopatia diabética grave apresentaram médias 

superiores aos indivíduos com RD moderada, RD leve ou sem RD (médias 

151,87; 151,71; 144,00 e 146,00 e DP 12,47, 15,91, 21,27 e 20,21 respectivas e 

p de linearidade 0,023). 

 A análise multivariada por regressão linear (tabela 2) mostrou que 

indivíduos do sexo masculino, acima de 65 anos, hipertensos e com retinopatia 

diabética grave apresentaram maiores médias de resiliência.  
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DISCUSSÃO 

 

Nas últimas décadas a incidência de DM vem aumentando 

significativamente, se caracterizando por uma epidemia, favorecida pelo 

envelhecimento da população1.  Dessa forma, torna-se necessário o 

conhecimento dos fatores que estão associados ao DM e que podem contribuir 

para sua evolução.  

O conhecimento de quais fatores estão relacionados à maior capacidade 

de resiliência nos pacientes diabéticos pode ajudar a traçar formas de 

intervenção que possam melhorar o manejo da doença. Em nosso estudo, a 

resiliência foi mais elevada entre os pacientes do sexo masculino, o que não foi 

observado em outros estudos. Um estudo realizado pelo Núcleo de Estudos e 

Assistência em Enfermagem e Saúde a Pessoas em Condição Crônica 

(NUCRON) da Universidade Federal de Santa Catarina não observou diferença 

entre a capacidade de resiliência em indivíduos do sexo masculino e feminino17, 

assim como em um estudo realizado em um hospital geral da cidade de 

Florianópolis, no sul do Brasil18. Não existem muitos estudos que avaliem as 

diferenças de capacidade de resiliência por gênero. Faz-se necessário que 

outros estudos, com tamanhos amostrais mais amplos sejam realizados para 

que possa avaliar se de fato essa relação existe ou é uma característica 

específica da nossa amostra.  

A faixa etária apresentou uma tendência linear: quão mais velhos eram os 

pacientes, maior a resiliência. Motta e Rosa em um estudo realizado no 

Ambulatório de Endocrinologia da Universidade Federal de Juiz de Fora também 

observou essa relação19. 

Observou-se ainda que indivíduos portadores de HAS e RD apresentaram 

maior capacidade de resiliência quando comparados aos sem HAS ou RD ou 

ainda com níveis menos comprometidos de RD. Entre os pacientes com RD 

quanto mais grave a doença, maiores as médias de capacidade de resiliência. 

Pode-se pensar, portanto, que talvez os pacientes com maiores 

comprometimentos tiveram que desenvolver mecanismos de adaptação à vida 

com condições adversas, acostumar-se às limitações impostas pelas 

comorbidades, tais como a baixa acuidade visual e até mesmo a cegueira. O 
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delineamento do estudo, entretanto não nos permite fazer inferências causais, 

uma vez que os dados foram coletados simultaneamente. Resta-nos tentar 

pensar o que poderia estar causando o quê. Por outro lado, ainda no campo de 

discussão das possibilidades do que poderia implicar essa trama, é possível 

pensar que a resiliência pudesse ser um fator que contribui para a forma como 

a doença irá evoluir. Talvez os pacientes mais resilientes tiveram mais facilidade 

em se acostumar com os prejuízos causados pelo DM e, dessa forma, acabaram 

por fazer um controle mais pobre tratamento inadequado das complicações o 

que acabou por levar a complicações mais graves. Há muito ainda que se 

investigar nesse campo, esse estudo visa iniciar um debate sobre esses 

aspectos, refletir sobre quais fatores podem estar implicados para que outros 

estudos, com delineamentos que permitam uma avaliação da causalidade e com 

tamanhos amostrais mais robustos possam esclarecer esses aspectos que no 

momento nos parecem ainda obscuros. 

 Cabe pensar, diante de nossos resultados, que em nossa amostra de fato 

houve uma associação importante entre maior capacidade de resiliência em 

pacientes do sexo masculino, mais velhos, hipertensos e com RD grave.  
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P* = P de linearidade 

 

 

 

 

 

 Tabela 1 – Caracterização da amostra e associação entre as médias obtidas na escala 
de resiliência e as variáveis sociodemográficas e de saúde 

  N (%) 
RESILIÊNCIA 

    Média DP p valor 

Sexo     
 

 Feminino     125 (57,6%) 145,20 19,83  

  Masculino 

 

     92 (42,4%) 153,48  13,43   

Idade     0,054* 

 até 55 anos 59 (28,6%) 144,66 21,96  

 56 a 65 anos 82 (39,8%) 149,69 15,58  
  66 ou mais 66 (31,7%) 150,80  16,25   

Escolaridade    0,79 

 12 ou mais anos 37 (17,1%) 149,75  17,17  

 Entre 8 e 11 anos 92 (42,4%) 147,76  16,37  
  Menos de 8 anos  88 (40,5%) 149,27   19,67   

ABEP      0,61 

 A e B 96 (44,2%) 149,97 15,62  

 C 76 (35,1%) 147,34 18,84  
  D e E 45 (20,7%) 147,21  20,62   

Hipertensão Arterial Sistêmica   <0,01 

 Sim  76 (35,1,0%) 153,06 15,06  
  Não 141 (64,9%) 146,34 18,85   

Doença Renal Crônica    0,85 

 Sim 09 (4,2%) 145,11 23,73  
  Não 208 (95,8) 148,87  17,61   

Retinopatia Diabética     0,02* 

 Sem retinopatia 63 (29,1%) 146,00 20,21  

 RD Leve 39 (18,1%) 144,00 21,27  

 RD Moderada 67 (31,1%) 151,71 15,91  
  RD Grave 47 (21,7%) 151,87  12,47   

Uso de Hipoglicemiantes 

Orais    0,39 

 Sim 188(87,1%) 149,10 17,31  
  Não 28 (12,9%) 146,00  21,51   

Uso de Insulina    0,63 

 Sim 116 (53,4%) 148,18 16,90  
  Não 101(46,6%) 149,32  18,94   
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Tabela 2: Análise Multivariada por Regressão Linear para avaliar a correlação entre as médias de 
resiliência e as variáveis sociodemográficas e de saúde 

       

   RESILIÊNCIA    

   Coeficiente ᵦ T P Valor  IC (95%) VIF  

Sexo       

  0,187 -2,75 0,006 (-11,55 / -1,95)) 1,06  

Idade      

  0,143 2,15 0,033 (0,088 / 0,420) 1,03  
Hipertensão 
Arterial Sistêmica        

 0,142 2,04 0,039 (0,268 / 0,402) 1,10  

Retinopatia Diabética      

  0,136 2,07 0,033 (0,110 / 4,22) 1,14  
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PARTE IV – Folder 

 

Pensando o diabetes de forma positiva com vistas a promoção de saúde do 

paciente diabético 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho apresentou primeiramente o projeto de um estudo 

transversal com pacientes diabéticos tipo 2 que realizaram exame de 

acompanhamento em clínica de referência para avaliação de órgão alvo. 

 Após cumprir as etapas de elaboração e execução do projeto, passou-se 

à análise dos dados e confecção de um artigo científico para compor esta 

dissertação. 

A presente sessão tratará das conclusões do artigo científico, cujo objetivo 

visou analisar a capacidade de resiliência em pacientes diabéticos tipo 2.  

 Objetivando facilitar o entendimento dos achados, as hipóteses 

delineadas no projeto serão apresentadas junto dos principais resultados. O 

artigo buscou compreender a capacidade de resiliência em pacientes com DM2, 

bem como seus fatores associados. Os resultados advindos deste artigo 

proporcionou que as seguintes hipóteses sejam respondidas: 

 

HIPÓTESE 1 – A capacidade de resiliência em adultos portadores de DM2 será 

maior em pacientes do sexo feminino, mais velhos, com maior classificação 

socioeconômica e escolaridade. Esta hipótese se confirmou em parte, haja vista 

que as médias de resiliência foram maiores em pacientes do sexo masculino 

(153,48), mais velhos (150,80), com melhor classificação socioeconômica 

(149,97) e maior escolaridade (149,75). Outrossim, o sexo e a idade dos 

pacientes apresentaram força de associação na análise bivariada (p<0,001 e 

p=0,056 respectivamente). E ambos mantiveram associação na análise 

multivariada.  

 

HIPÓTESE 2 - Pacientes diabéticos que apresentarem hipertensão arterial 

sistêmica e doenças renais crônicas apresentarão menor capacidade de 

resiliência quando comparados àqueles sem tais comorbidades. Esta hipótese 

se confirmou apenas no tocante aos pacientes com doenças renais crônicas. 

Quanto aos pacientes com hipertensão arterial, estes apresentaram maiores 

médias de capacidade de resiliência (153,06) quando comparados aos que não 



50 
 

possuem HAS. Ademais, percebeu-se força de associação entre a capacidade 

de resiliência e a HAS quando da análise multivariada.  

 

HIPÓTESE 3 - Pacientes diabéticos acometidos por RD apresentarão menor 

capacidade de resiliência quando comparados àqueles sem tal alteração. Esta 

hipótese foi refutada, vez que as médias de resiliência dos pacientes com RD 

grave foram maiores (151,87) quando comparadas aos pacientes com RD 

moderada, RD leve e sem RD (151,71, 144,00 e 146,00 respectivamente).  

 

HIPÓTESE 4 - Pacientes diabéticos que utilizam insulina e hipoglicemiantes 

terão menor capacidade de resiliência quando comparados àqueles que não as 

utilizam. Esta hipótese se confirmou apenas no tocando aos pacientes que fazem 

uso de insulina, apresentando menores médias (148,18) de resiliência quando 

comparados aos pacientes que não usam esta medicação.  

 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que em nossa amostra a maior 

resiliência mostrou-se associada ao sexo masculino, de maior idade, portadores 

de HAS e de RD. Muito ainda precisa ser avaliado, mas diante de nossos 

resultados podemos pensar que existem fatores associados à resiliência que 

devem ser estudados com delineamentos longitudinais que permitam uma 

avaliação da causalidade. 

.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 
 

AVALIAÇÃO DE MARCADORES INFLAMATÓRIOS POTENCIALMENTE PREDITORES DE 
GRAVIDADE EM PACIENTES DIABÉTICOS QUE REALIZAM ANGIORRETINOGRAFIA 

FLUORESCEÍNICA 
 

Antes de sua participação neste estudo, é preciso esclarecer alguns detalhes importantes. Em caso de 
qualquer outra dúvida quanto à pesquisa ou sobre os seus direitos, poderá contatar com os pesquisadores 
responsáveis pelo projeto Profa. Dra. Karen Amaral Tavares Pinheiro, Daniela Abrahão Giusti e Ciciliane 
Foster Leite pelo telefone (53) 2128-8404. 
 

Qual o objetivo desta pesquisa? 
O objetivo do estudo é entender um pouco mais como o diabete altera a sua vida, quais as suas 
complicações e que formas de diagnosticar estas alterações o quanto antes. 
 
Como será feita esta pesquisa? 
Se aceitar participar, no momento da realização do exame de angiorretinografia responderá a 
um questionário, além de ser coletada pequena amostra de sangue do braço, onde será realizada 
a aplicação do contraste, realizará um exame no qual irá respirar em um aparelho, e será 
realizado exame para verificar a sua sensibilidade. Além disso, você responderá um questionário, 
autoaplicado, sem identificação, sobre sua saúde física, mental e hábitos de vida.  
 
Quais os riscos em participar? 
Não há qualquer risco adicional em participar deste projeto, uma vez que o exame que veio fazer 
exige acesso de veia do braço para aplicação do contraste. 
 
O que a paciente ganha com este estudo? 
A descoberta de substâncias que possam alterar a evolução das alterações oculares, 
pulmonares e da sensibilidade causadas pelo diabetes pode contribuir para um melhor 
acompanhamento de sua doença. 
 
Quais são os seus direitos? 
Os seus dados e registros médicos serão sempre tratados confidencialmente. Os resultados 
deste estudo poderão ser usados para fins científicos, mas sem identificação por nome. 
 
Sua participação no estudo é voluntária, de forma que, caso você decida não participar, isto não 
afetará no tratamento normal ao qual tem direito. Você tem a liberdade para abandonar esta 
pesquisa a qualquer momento. 
 
Declaração do (a) entrevistado (a): 
Eu, _________________________________________________________________, declaro que após 
tomar conhecimento destas informações, aceito participar desta pesquisa. Além disso, declaro ter recebido 
uma cópia deste consentimento e que uma cópia assinada por mim será mantida pela equipe da pesquisa. 
 
Assinatura da entrevistado (a): _________________________________________ 
 
 
Declaração de responsabilidade do entrevistador: 
Eu, ______________________________________________________________, declaro ter explicado 
sobre a natureza deste estudo, assim como também me coloquei a disposição da cliente para esclarecer 
as suas dúvidas. A cliente compreendeu a explicação e deu seu consentimento. 
 
 
Assinatura do entrevistador: _________________________________________ 
 
 
Rio Grande, _____ de _____________________ de 20 ___ 
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APÊNDICE 2 - Questionários contendo todos os Instrumentos da Pesquisa 
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Questionário 1 
 

Número do paciente:______________ 

Data da avaliação: _______________ 

Olá! 
 Este questionário possui questões que irão perguntar sobre a sua situação de vida 
atual. Procure responder com calma, leia com atenção cada questão e procure ser sincero. 
Tudo o que você responder é sigiloso, ou seja, todas as informações ficarão sob os cuidados 
apenas da equipe que organizou este estudo. Então, não se preocupe. Obrigado pela a sua 
participação! 

 

Dados de identificação:  

Uso do pesquisador – 
Não utilize este 
espaço 

1.1 Data de Nascimento:___ / __ / ________ DTNAS __ __ __ __ __ _ 

1.2 Idade:_____ anos IDADE __ __ 

1.3 Sexo: (1) masculino      (2) feminino SEXO __ 

1.4 Cor: (1) branco      (2) preto      (3) pardo COR __ 

 
1.5 Estado Civil: 
(1) Solteiro(a) 
(2) Casado(a) 
(3) União Estável 
(4) Viúvo(a) 
(5) Separado(a) 
(6) Divorciado(a) 
(7) Outro: _________________________________    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTCIV__ 
 
 

As próximas questões estão relacionadas à sua situação financeira e 
familiar: 

Uso do pesquisador – 
Não utilize este 
espaço 

2.1 Informe a sua escolaridade  
(1) Analfabeto/não estudou  
(2) 
(3) 

Fundamental Incompleto 
Fundamental Completo 

 

(4) Ensino Médio Incompleto  
(5) Ensino Médio Completo  
(6) Superior incompleto  
(7) Superior completo ESCOL ___ 

 
 

Até que série completa você estudou? ___________ 
 

SERI___ 

2.2 Informe a renda mensal da família  
(1) Até 2 salários mínimos  
(2) De 3 a 5 salários mínimos  
(3) De 6 a 10 salários mínimos  
(4) De 11 a 15 salários mínimos  
(5) De 16 a 20 salários mínimos 

 
RENDMES __ 

  
2.3 Você desempenha algum tipo de atividade remunerada?  
(1) Sim  
(2) Não REM __ 

 
 

Se não, por quais motivos parou de trabalhar?  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 

REM1 __ 
REM 2__ 
REM 3__ 
 

2.4  Se você recebe algum tipo de remuneração, do que seria proveniente?   
(1) Trabalho formal (com carteira assinada)  
(2) Trabalho autônomo  
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(3) Servidor Público  
(4) 
(5) 

Bolsa de Pesquisa ou Extensão / Estágio 
Aposentadoria / Pensão INSS 

 

(6) Aposentadoria e atividades remuneradas  

(7) LOAS  

(8) Outros: Qual? _____________________ TIPOREM___ 

 
2.5 Marque a quantidade dos itens a seguir que você possui em casa: 
 

 

Banheiros 
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

BANH__ 

Empregados Domésticos  
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

EMP___ 

Automóveis 
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

AUTO___ 

Microcomputador 
(Considerando 
computadores de mesa, 
laptops, notebooks e 
netbooks) 
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

COMP___ 

Lavadora de louças 
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

LAVALOU___ 

Geladeiras 
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

GELAD___ 

Freezer 
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

FREEZ___ 

Lavadora de roupas 
(Excluindo tanquinho) 
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

LAVAROUP___ 

DVD 
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

DVD___ 

Forno Micro-ondas 
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

MICRO___ 

Motocicleta 
 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

MOTO___ 

Secadora de roupas 
(Considerando máquinas 
lava e seca) 

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( )4 ou 
mais 

SECROUP___ 

 
2.6 Na sua casa a água utilizada é proveniente de? 
(1) Rede geral de distribuição (encanada) 
(2) Poço ou nascente 
(3) Outro meio 

 
 
 
AGUAENC___ 

 
2.7 Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é? 
(1) Asfaltada / Pavimentada 
(2) Terra / Cascalho                                      

 
 
 
 
RUAPAV____ 

 

2.8 Qual é o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família 

a pessoa que contribui com a maior parte da renda do domicílio.  

(1) Anafalbeto ou Fundamental I incompleto (1ª a 3ª série) 

(2) Fundamental I completo (4ª série) ou Fundamental II incompleto (a partir da 5ª 

série) 

(3) Fundamental completo ou Médio incompleto 

(4) Médio completo ou Superior incompleto 

 

 

 

 

 

 

 

ESCCHEFE___ 

 



 
    UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS    

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO 

 

56 
 

(5) Superior completo  

2.9 Até qual série completa o chefe da família estudou? ______________   SERCOMP___ 

 
As próximas questões estão relacionadas à sua saúde: 
 
3.1 Há quanto tempo você teve o diagnóstico de Diabetes? 
__ __ anos 

TEMPDM __ __                                                                             

 
3.2 Você faz uso diário de insulina? 

(1) Sim 
(2) Não 

INSUL __ 

Se sim, qual?       (1) Regular   (2) NPH       (3) Ambas 
                                        

TIPINSUL__ 

3.3 Faz uso contínuo de medicamentos específicos para a Diabetes (hipoglicemiantes 
orais)? 

(1) Sim 
(2) Não 

REMED__ 

Se sim, qual medicamento? _______________                                               QUAL1 __ __ 

QUAL2 __ __ 
QUAL3 __ __ 

3.4 Quais outros problemas de saúde você possui? 
(1) Pressão Alta                                                                                                                  HAS__ 
(2) Doença do coração                                                                                                CARDIO__ 

(3) Problema de circulação                                                                                            DVSC__ 

(4) Doença renal – faz diálise? (1)Sim (2)Não                                                       REN__ DIAL__ 

(5) Câncer                                                                                                                          CA__ 
(6) Hepatite                                                                                                                    HEP__ 

(7) Lúpus                                                                                                                          LUP__ 
(8) Artrite Reumatóide                                                            ARTREUM__  
(9) Tuberculose                   TUBER__ 

(10) Distúrbios Tireoideanos                                                                                              TIREO__ 
(11) Osteoartite/Artrose                                                                                                     OSTEO__ 
(12)  Reinald                                                                                                                    REINAL__ 
(13) Síndrome do Túnel do Carpo                                                                                       SINDR__ 
(14) Hérnia da Coluna                                                                                                         HERN__ 
(15) Tendinite                                                                                                                     TEND__ 

(16) Outras. Quais? ________________________________________________ 
 DOEN1 __  

DOEN2 __  
 

 

3.5 Você tem ou já teve algum problema neurológico? 
(1) Sim 
(2) Não                                  PROBNEUR__ 

Se sim, qual? 
(1) Derrame                                                                                                             DERR__  
(2) Convulsão                                                                                                          CONV__ 

(3) Epilepsia                                                                                                         EPILEP___ 
(4) AVC                                                                                                                     AVC__ 

(5) Outras. Quais? ___________________________________                    DOENEUR1 __  

DOENEUR2 __ DOENEUR3 __ 
 

3.6 Quais outros medicamentos você utiliza?           
_____________________________________________                                                                                                                                                                                                                   

Questionário 2 

Número do paciente:______________ 
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Data da avaliação: _______________ 

  

1. As perguntas abaixo estão relacionadas ao seu nível de atividade física:  

Lembre-se que: 

• atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem 

respirar MUlTO mais forte que o normal 

• atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem 

respirar UM POUCO mais forte que o normal  

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 

minutos contínuos de cada vez: 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo: correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em 

casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que faça você 

suar BASTANTE ou aumente MUITO sua respiração ou batimentos do coração 

Dias ________por SEMANA (  ) Nenhum ATVIGOR___ 

1b. Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

horas:________ Minutos:_________  TEMVIG__ __ __ __ 

 

2a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo: pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, 

fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços 

domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer 

atividade que faça você suar leve ou aumente moderadamente a sua respiração ou 

batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

Dias ________por SEMANA (  ) Nenhum ATVMOD__ 

2b. Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

horas:________ Minutos:_________  TEMMOD__ __ __ __ 

 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, 

por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

Dias ________por SEMANA (  ) Nenhum CAMIN__ 
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3b. Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no 

total você gasta caminhando por dia? 

horas:________ 

Minutos:__________ 

 
TEMCAMIN__ __ __ __ 

4a. Estas últimas perguntas são em relação ao tempo que você gasta sentado ao todo no 

trabalho, em casa, na escola ou faculdade e durante o tempo livre. Isto inclui o tempo que 

você gasta sentado no escritório ou estudando, fazendo lição de casa,visitando amigos, lendo 

e sentado ou deitado assistindo televisão Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia 

da semana? 

horas:________ 

Minutos:__________ 

 
SENTSEM__ __ __ __ 

4b. Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia no final da semana? 

horas:________ 

Minutos:__________ 

 
SENTFIMSEM__ __ __ _ 

 
2. As próximas questões são relacionadas a certas dores e problemas que podem estar lhe 

incomodado. Se você acha que a questão se aplica a você e você teve o problema descrito 

nas últimas duas semanas responda SIM. Por outro lado, se a questão não se aplica a você 

e você não teve o problema responda NÃO. 

 Respostas  

1. Você tem dores de cabeça 

frequente? 

(  ) sim (  ) não DORCAB___ 

2. Tem falta de apetite? (  ) sim (  ) não FALTAPE___ 

3. Dorme mal? (  ) sim (  ) não DORMAL___ 

4. Assusta-se com facilidade? (  ) sim (  ) não ASSUST___ 

5.Tem tremores nas mãos? (  ) sim (  ) não TREMOR___ 

6.Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou 

preocupado (a)? 

(  ) sim (  ) não NERV___ 

7.Tem má digestão? (  ) sim (  ) não MADIG___ 

8. Tem dificuldades de pensar com 

clareza? 

(  ) sim (  ) não PENSCLAR___ 

9. Tem se sentido triste 

ultimamente? 

(  ) sim (  ) não TRIST___ 

10. Tem chorado mais do que 

costume? 

(  ) sim (  ) não CHORAD___ 
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11. Encontra dificuldades para 

realizar com satisfação suas 

atividades diárias? 

(  ) sim (  ) não SATATDIA___ 

12. Tem dificuldades para tomar 

decisões? 

(  ) sim (  ) não DIFDEC___ 

13. Tem dificuldades no serviço?(seu 

trabalho é penoso,lhe causa- 

sofrimento?) 

(  ) sim (  ) não DIFSERV___ 

14.  É incapaz de desempenhar um 

papel útil em sua vida? 

(  ) sim (  ) não PAPUTIL___ 

15. Tem perdido o interesse pelas 

coisas? 

(  ) sim (  ) não INTCOIS___ 

16. Se acha uma pessoa inútil e sem 

valor? 

(  ) sim (  ) não PESSINUT___ 

17. Tem tido ideia de acabar com a 

vida? 

(  ) sim (  ) não ACABVID___ 

18. Sente-se cansado (a) o tempo 

todo? 

(  ) sim (  ) não CANS___ 

19. Você se cansa com facilidade? (  ) sim (  ) não CANSFACIL___ 

20. Têm sensações desagradáveis 

no estomago? 

(  ) sim (  ) não SENDESA___ 

Conte suas respostas e preencha ao 

lado: 

___ sim ___ não TMC____ 

 

Você fuma atualmente? 

(17) Sim 
(18) Não 

                                                                                                                                            FUMA__ 

Se sim, em média quantos cigarros por dia?__ __                                             NCIG __ __ 

Você já fumou no passado? 

(1) Sim 
(2)  Não                                    

                                                                                                                                                                                      FUMOU__ 

             Se sim, em média quantos cigarros por dia?__ __                                             CIGDIA __ __ 

 

Você ingere bebidas alcoólicas? 

(1) Não 
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(2) Socialmente 
(3) Regularmente                                                                                                                                                            ETIL__ 

 
 
 

4. Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da 

lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo 

hoje, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma. 

 

 

Absolutamente 
não 

Levemente 
Não me 

incomodou 
muito 

Moderadamente 
Foi muito 

desagradável mas 
pude suportar 

Gravemente 
Dificilmente pude 

suportar 

 

1. Dormência ou formigamento 
0 1 2 3 DORM__ 

2. Sensação de calor 
0 1 2 3 SENDOR__ 

3. Tremores nas pernas 
0 1 2 3 TREMPER__ 

4. Incapaz de relaxar 
0 1 2 3 INCREL__ 

5. Medo que aconteça o pior 
0 1 2 3 MEDPI__ 

6. Atordoado ou tonto 
0 1 2 3 TONT__ 

7. Palpitação ou aceleração do coração 
0 1 2 3 PALPCOR__ 

8. Sem equilíbrio 
0 1 2 3 SEQUI__ 

9. Aterrorizado 
0 1 2 3 ATERR__ 

10. Nervoso 
0 1 2 3 NERV__ 

11. Sensação de sufocação 
0 1 2 3 SENSUF__ 

12. Tremores nas mãos 
0 1 2 3 TREMAOS__ 

13. Trêmulo 
0 1 2 3 TREMUL__ 

14. Medo de perder o controle 
0 1 2 3 MEDPERD__ 

15. Dificuldade de respirar 
0 1 2 3 DIFRESP__ 

16. Medo de morrer 
0 1 2 3 MEDMORR__ 

17. Assustado 
0 1 2 3 ASSUST__ 

18. Indigestão ou desconforto no abdômen 
0 1 2 3 INDISG__ 

19. Sensação de desmaio 
0 1 2 3 SENSDESM__ 

20. Rosto afogueado 
0 1 2 3 ROSTAFOG__ 

21. Suor (não devido ao calor) 
0 1 2 3 SUOR__ 

 
 
 
 
 
 
5. Este questionário é sobre como você se sente a respeito da sua qualidade de 

vida,saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda todas as questões, tomando como 
referência as duas últimas semanas. 
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número que lhe parece a melhor 

resposta. 

  Muito ruim Ruim Nem ruim, 

nem boa 

Boa Muito boa  

1 Como você avaliaria sua 
qualidade de vida? 

1 2 3 4 5 QV___ 

 

  Muito 

Insatisfeito 

Insatisfeito Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

Satisfeito 

 

2 Quão satisfeito(a) você 
está com a sua saúde? 

1 2 3 4 5 SAUD___ 

 
 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas 
semanas. 

  Nada Muito 

pouco 

Mais ou 

menos 

Bastante Extremamente  

3 Em que medida você acha 
que sua dor(física) impede 
você de fazer o que você 
precisa? 

1 2 3 4 5 DORFIS___ 

4 O quanto você precisa de 
algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 TRATMED__ 

5 O quanto você aproveita a 
vida? 

1 2 3 4 5 APROV___ 

6 Em que medida você acha 
que a sua vida tem 
sentido? 

1 2 3 4 5 SENT__ 

7 O quanto você consegue 
se concentrar? 

1 2 3 4 5 CONC___ 

8 Quão seguro você se sente 
em sua vida diária? 

1 2 3 4 5 SEG___ 
 

9 Quão saudável é seu 
ambiente físico (clima, 
barulho, poluição, 
atrativos)? 

1 2 3 4 5 AMBFIS___ 

 
 
 
As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de 
fazer certas coisas nestas últimas duas semanas? 

  Nada Muito 

pouco 

Médio Muito Completamente  

10 Você tem energia 
suficiente para seu dia-a-
dia? 

1 2 3 4 5 ENERG___ 

11 Você é capaz de aceitar 
sua aparência física? 

1 2 3 4 5 APAREN__ 

12 Você tem dinheiro 
suficiente para satisfazer 
suas necessidades? 

1 2 3 4 5 DINSUF___ 

13 Quão disponíveis para 
você estão as 
informações que precisa 
no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 DISPINF__ 

14 Em que medida você tem 1 2 3 4 5 ATLASER__ 
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oportunidade de atividade 
de lazer? 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 
vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 
 

  Muito ruim Ruim Nem ruim, 

nem bom 

Bom Muito bom  

15 Quão bem você é capaz de 
se locomover? 

1 2 3 4 5 LOCOM___ 

 

  Muito 

Insatisfeito 

Insatisfeito Nem 

satisfeito, 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

Satisfeito 

 

16 Quão satisfeito(a) você está 
com seu sono? 

1 2 3 4 5 SONO___ 

17 Quão satisfeito(a) você está 
com sua capacidade de 
desempenhar as atividades do 
seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 DESATV__ 

18 Quão satisfeito(a) você está 
com a sua capacidade para o 
trabalho? 

1 2 3 4 5 CAPTRAB__ 
 

19 Quão satisfeito(a) você está 
consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 SPESS__ 

20 Quão satisfeito(a) você está 
com suas relações pessoais 
(amigos, parentes, 
conhecidos, colegas)? 

1 2 3 4 5 SREL___ 

21 Quão satisfeito(a) você está 
com sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 SSEX___ 

22 Quão satisfeito(a) você está 
com o apoio que recebe de 
seus amigos? 

1 2 3 4 5 SAMIG__ 

23 Quão satisfeito(a) você está 
com as condições do local 
onde mora? 

1 2 3 4 5 SMOR__ 

24 Quão satisfeito(a) você está 
com o seu acesso aos serviços 
de saúde? 

1 2 3 4 5 SSERSAU__ 

25 Quão satisfeito(a) você está 
com o seu meio de transporte? 

1 2 3 4 5 STRANS_ 

 

 
 
 

As questões seguintes referem-se com que frequência você sentiu ou experimentou 
certas coisas nas últimas duas semanas. 
 

  Nunca Algumas 

vezes 

Frequentemente Muito 

frequentemente 

Sempre  

26 Com que frequência 
você tem sentimentos 
negativos tais como 
mau humor, desespero, 
ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 5 SENTNG___ 

 

 

Instruções: Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Por favor, leia cada uma 

delas cuidadosamente. Depois, escolha uma frase de cada grupo, a que melhor descrever o 

modo como você tem se sentido nas duas últimas semanas, incluindo o dia de hoje. Faça um 
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círculo em volta do número (0, 1, 2 ou 3) correspondente à afirmação escolhida em cada grupo. 

Se mais de uma afirmação em um grupo lhe parecer igualmente apropriada, escolha o número 

mais alto neste grupo. Verifique se não marcou mais de uma informação por grupo, incluindo o 

item 16 (alterações no padrão de sono) e no item 18 (alterações de apetite). 

 
1. Tristeza 
0 Não me sinto triste. 
1 Eu me sinto triste grande parte do tempo. 
2 Estou triste o tempo todo. 
3 Estou tão triste ou tão infeliz que não consigo suportar. 

TRIST__ 

2. Pessimismo 
0 Não estou desanimado(a) a respeito do meu futuro. 
1 Eu me sinto mais desanimado(a) a respeito do meu futuro do que de costume. 
2 Não espero que as coisas dêem certo pra mim. 
3 Sinto que não há esperança quanto ao meu futuro. Acho que só vai piorar. 

PESS__ 

3. Fracasso Passado 
0 Não me sinto um(a) fracassado(a). 
1 Tenho fracassado mais do que deveria. 
2 Quando penso no passado vejo muitos fracassos. 
3 Sinto que como pessoa sou um fracasso total. 

FRACPAS__ 

4. Perda de prazer 
0 Continuo sentido o mesmo prazer que sentia com as coisas que eu gosto. 
1 Não sinto tanto prazer com as coisas como costumava sentir. 
2 Tenho muito pouco prazer nas coisas que eu costumava gostar. 
3 Não tenho mais nenhum prazer nas coisas que costumava gostar. 

PERDPRA__ 

5. Sentimentos de culpa 
 0  Não me sinto particularmente culpado(a). 
 1  Eu me sinto culpado(a) a respeito de várias coisas que eu fiz e/ou que deveria ter feito. 
 2  Eu me sinto culpado(a) a maior parte do tempo. 
 3  Eu me sinto culpado(a) o tempo todo. 

SENCUL__ 

6. Sentimentos de punição 
0  Não sinto que estou sendo punido(a). 
1 Sinto que posso ser punido(a). 

 2  Eu acho que serei punido(a). 
 3  Sinto que estou sendo punido(a). 

SENPUN__ 

 
7. Auto-estima 
 0  Eu me sinto como sempre me senti em relação a mim mesmo(a). 
 1  Perdi a confiança em mim mesmo(a). 
 2  Estou desapontado(a) comigo mesmo(a). 
 3  Não gosto de mim. 

AUTESTI__ 

 
8. Autocrítica 
 0  Não me critico nem me culpo mais do que o habitual. 
 1  Estou sendo mais crítico(a) comigo mesmo(a) do que costumava ser. 
 2  Eu me critico por todos os meus erros. 
 3  Eu me culpo por tudo de ruim que acontece. 

AUTOCRI__ 

9. Pensamentos ou desejos suicidas 
 0  Não tenho nenhum pensamento de me matar. 
 1  Tenho pensamentos de me matar, mas não levaria isso adiante. 
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 2  Gostaria de me matar. 
 3  Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

SUIC__ 

10. Choro 
0  Não choro mais do que chorava antes. 
1  Choro mais agora do que costumava chorar. 

 2  Choro por qualquer coisinha. 
 3  Sinto vontade de chorar, mas não consigo.  

CHOR__ 

11. Agitação 
0  Não me sinto mais inquieto(a) ou agitado(a) do que me sentia antes. 

1   Eu me sinto mais inquieto(a) ou agitado(a) do que me sentia antes. 
 2  Eu me sinto tão inquieto(a) ou agitado(a) que é difícil ficar parado(a). 
 3  Estão tão inquieto(a) ou agitado(a) que tenho que estar sempre me mexendo ou fazendo 
alguma coisa. 

AGIT__ 

12. Perda de interesse 
0  Não perdi o interesse por outras pessoas ou por minhas atividades. 
1  Estou menos interessado(a) pelas outras pessoas ou coisas do que costumava estar. 

 2  Perdi quase todo o interesse por outras pessoas ou coisas. 
 3  É difícil me interessar por alguma coisa.  

PERDINT__ 

13. Indecisão 
 0  Tomo minhas decisões tão bem quanto antes. 
 1  Acho mais difícil tomar decisões agora do que antes. 
 2  Tenho muito mais dificuldades em tomar decisões agora do que antes. 
 3  Tenho dificuldade para tomar qualquer decisão.  

INDEC__ 

14. Desvalorização 
0  Não me sinto sem valor. 

1   Não me considero hoje tão útil ou não me valorizo como antes. 
 2  Eu me sinto com menos valor quando me comparo com outras pessoas.  
 3  Eu me sinto completamente sem valor. 

DESVAL__ 

15. Falta de energia 
 0  Tenho tanta energia hoje como sempre tive. 
 1  Tenho menos energia do que costumava ter. 
 2  Não tenho energia suficiente para fazer muita coisa. 
 3  Não tenho energia suficiente para nada. 

FALTENERG__ 

 
16. Alterações no padrão de sono 
 0  Não percebi nenhuma mudança no meu sono. 
 1a Durmo um pouco mais do que o habitual. 
 1b Durmo um pouco menos do que o habitual. 
 2a Durmo muito mais do que o habitual. 
 2b Durmo muito menos do que o habitual. 
 3a Durmo a maior parte do dia 
 3b Acordo 1 ou 2 horas mais cedo e não consigo voltar a dormir. 

ALTSONO__ 

17. Irritabilidade 
0  Não estou mais irritado(a) do que o habitual. 

1   Estou mais irritado(a) do que o habitual. 
 2  Estou muito mais irritado(a) do que o habitual.  
 3  Fico irritado(a) o tempo todo.        

IRRIT__ 

 
18. Alterações de apetite 
 0  Não percebi nenhuma mudança no meu apetite. 
 1ª Meu apetite está um pouco menor do que o habitual. 
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 1b Meu apetite está um pouco maior do que o habitual. 
 2ª Meu apetite está muito menor do que antes. 
 2b Meu apetite está muito maior do que antes. 
 3ª Não tenho nenhum apetite.  
 3b Quero comer o tempo todo. 

ALTAPET__ 

19. Dificuldade de concentração 
0  Posso me concentrar tão bem quanto antes.  
1 Não posso me concentrar tão bem como habitualmente.  

 2  É muito difícil para mim manter a concentração em alguma coisa por muito tempo. 
 3  Eu acho que não consigo me concentrar em nada. 

DIFCONC__ 

20. Cansaço ou fadiga 
0  Não estou mais cansado(a) ou fadigado(a) do que o habitual. 
1  Fico cansado(a) ou fadigado(a) mais facilmente do que o habitual. 

 2  Eu me sinto muito cansado(a) ou fadigado(a) para fazer as muitas das coisas que costuma 
fazer.  
 3  Eu me sinto muito cansado(a) ou fadigado(a) para fazer a maioria das coisas que 
costumava fazer. 

CANSAÇ__ 

21. Perda de interesse por sexo 
 0  Não notei nenhuma mudança recente no meu interesse por sexo. 
 1  Estou menos interessado(a) em sexo do que costumava estar. 
 2  Estou muito menos interessado(a) em sexo agora. 
 3  Perdi completamente o interesse por sexo. 

PERDSE__ 

 
 
                                                                                                                                                                                    

7. Escala de Resiliência 
Marque o quanto você concorda ou discorda com as seguintes afirmações: 

1. Quando eu faço planos, eu levo eles até o fim 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

1R__ 

2. Eu costumo lidar com os problemas de uma forma ou de outra 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

2R__ 

 
3. Eu sou capaz de depender de mim mais do que qualquer outra pessoa 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

3R__ 

 
4. Manter interesse nas coisas é importante para mim 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

4R__ 

 
5. Eu posso estar por minha conta se eu precisar 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

5R__ 

 
6. Eu sinto orgulho de ter realizado coisas em minha vida 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

6R__ 

 
7. Eu costumo aceitar as coisas sem muita preocupação 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente                                       7R__ 

 
8. Eu sou amigo de mim mesmo 
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Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 
8R__ 

 
9. Eu sinto que posso lidar com várias coisas ao mesmo tempo 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

9R__ 

 
10. Eu sou determinado 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

10R__ 

 
11. Eu raramente penso sobre o objetivo das coisas  
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

11R__ 

 
12. Eu faço as coisas um dia de cada vez 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

12R__ 

 
13. Eu posso enfrentar tempos difíceis porque já experimentei dificuldades antes 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

13R__ 

 
14. Eu sou disciplinado  
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

14R__ 

 
15. Eu mantenho interesse nas coisas 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

15R__ 

 
16. Eu normalmente posso achar motivo para rir  
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

16R__ 

 
17. Minha crença em mim mesmo me leva a atravessar tempos difíceis  
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

17R__ 

 
18. Em uma emergência, eu sou uma pessoa em quem as pessoas podem contar  
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

18R__ 

 
19. Eu posso geralmente olhar uma situação em diversas maneiras 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

19R__ 

 
20. Às vezes eu me obrigo a fazer coisas querendo ou não 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

20R__ 

 
21. Minha vida tem sentido 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

21R__ 

 
22. Eu não insisto em coisas as quais eu não posso fazer nada sobre elas 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 
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22R__ 

 
23. Quando eu estou numa situação difícil, eu normalmente acho uma saída 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

23R__ 

 
24. Eu tenho energia suficiente para fazer o que eu tenho que fazer 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

24R__ 

 
25. Tudo bem se há pessoas que não gostam de mim 
Discordo totalmente  1  2  3  4  5  6  7  concordo totalmente 

25R__ 

 
8. Avaliação da neuropatia diabética periférica: 
 
8.1 Sensibilidade Protetora 

(1) Ausente 
(2) Presente 

 
                                                                                                                                                                      SENSIPRO__ 

 
 
 
 
 
 

8.2  Escore de Sintomas Neuropáticos (ESN) 
 

 

Escore total ESN = ____ 
                                                                                                                                                                         TOTAESN__ 

 

8.3 Classificação ENS 

(0) Ausente (0-2pts) 
(1) Leve (3-4pts) 
(2) Moderado (5-6pts) 
(3) Grave (7-9pts) 
                                                                                                                                                                     CLASESN__ 

 
 
 

8.4 Escore de Comprometimento Neuropático (ECN) 
 

Direito:   Esquerdo 

(1) Ausente  (1) Ausente  DIR__ 
(2) Presente  (2) Presente  ESQ__ 
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        Direito  Esquerdo  

Reflexo Anquileu         ____pts ______pts 

 Vibratória           ____pts ______pts 

Sensibilidade Dolorosa         ____pts ______pts 

 Térmica         ____pts ______pts 

Reflexo: (0pts)se normal/ se presente com reforço; (2) se ausente, para cada lado 

Sensibilidade: (0pts )se presente; (1pts) se reduzidade/ausente, para cada lado 

Escore total ECN = ____ 
TOTAECN__ 

8.5 Classificação ECN 
(0) Ausente (0-2pts) 
(1) Leve(3-5pts) 
(2) Moderado(6-8pts) 
(3) Grave (9-10ps)                                                                                              CLASECN__ 

                                                                                                                                                                                                
8.6 Neuropatia diabética periférica (ESN+ECN) 

 (1) Sim 

 (2) Não                                                                                                                     PND__                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Exames Laboratoriais:  

 

Glicemia: __ __ __ mg/dl                                              GLIC__ 

Hemoglobina glicada:__ __ %                                             HEMGLI__ 

 

Data de realização: __/__/___ 

 

 

Medidas Antropométricas 

 

Peso: __ __Kg, __ __ __ grs PESO __ __,__ __ __ 

Altura: __ m __ __ cm 

 

IMC: __ __ peso/altura2 

ALTURA__, __ __ 

 

IMC __ __ 

Circunferência Abdominal: ____ 

cm 
CIRABD__ __ 
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ANEXO 1 – Parecer Comitê de Ética em Pesquisa 
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