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"Os principais problemas enfrentados hoje pelo mundo só poderão ser resolvidos se 
melhorarmos nossa compreensão do comportamento humano" (Skinner, 1974, p.8) 



Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi verificar qual a relação entre níveis de estresse e qualidade do 

sono na influência da qualidade de vida dos cuidadores de crianças e adolescentes com 

Diabetes Mellitus tipo 1. Participaram desde estudo 140 cuidadores de crianças e 

adolescentes, sendo 70 cuidadores de crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo1 e 70 

cuidadores do grupo controle. Os instrumentos utilizados foram o inventário de qualidade de 

vida Whoqol-100, inventário de estresse para adultos Lipp, índice de qualidade de sono de 

pittsburgh (psqi-br) e questionário de Cronotipo (QC), tradução do Morningness–eveningness 

Questionnaire (MEQ) de Horne e Ostberg. A amostra foi constituída em 87,1% por mulheres 

cuidadoras, com idade média dos filhos em 10,73 anos e média do tempo de doença de 3,68 

anos. Foram encontradas diferenças significativas entre o grupo focal e o grupo controle, em 

relação a  variável de estresse, sono e qualidade de vida apresentam diferença significativa 

comparadas ao grupo controle. As variáveis de estresse, sono e HbA1c apresentaram 

correlação com a qualidade de vida dos cuidadores de filhos com doenças crônicas. Através 

desta pesquisa foi possível concluir que os aspectos físicos e psicológicos trabalham em via 

de mão dupla e influenciam diretamente na qualidade de vida. Ao tentar melhorar a qualidade 

de vida global dos cuidadores devemos levar em consideração sua percepção de mundo e 

analisar os aspectos mais afetados. Constatou-se também a deficiência de serviços públicos 

que englobem a qualidade de vida dos cuidadores de pacientes com doenças crônicas. 

Palavras-chave: Cuidadores; estresse; qualidade de vida; qualidade do sono; hemoglobina 

glicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this study was, to verify what the relation between stress levels and sleep 

quality is, and its influence on the life quality of kids’ and teenagers’ that have Mellitus 

Diabetes type 1 caregivers.  One hundred and forty kids’ and teenagers’ caregivers have 

participated on this study, being 70 caregivers of kids and teenagers that have Mellitus 

Diabetes type 1 and 70 caregivers of the control group. The used instruments were, the life 

quality inventory Whoqol-100, inventory of adult stress Lipp, pittsburgh (psqi-br) index of 

sleep quality and Cronotipo (QC) questionnaire, translated by Morningness–eveningness 

Questionnaire (MEQ) by Home and Ostberg. The sample consisted in 87,1% by female 

caregivers, children’s age average 10,73 and time of disease average in 3,68. Were found 

significands differences between the focal and control groups, through the statistics analysis, 

the stress, sleep and life quality variant showed significant difference when compared to the 

control group. The variant of stress, sleep and HbA1c show a correlation with the caregivers 

of children that have chronic disease, life quality. Through this research is possible to 

conclude that physic and psychologic aspects work together and influence directly the life 

quality. Trying to improve the general life quality of the caregivers is important to consider 

their world perception and to analyze the most affected aspects; it also verified the public 

services that take care of chronic diseases patients and their caregivers failing.  

 

Key words: caregivers; stress; life quality; sleep quality; glycated hemoglobin;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o desenvolvimento da história do homem amplia-se a ideia de saúde e doença, 

com a construção da sociedade um vasto quadro de epidemias urbanas e endemias rurais 

passaram a fazer parte do contexto histórico da época (LUZ, 1991). Devido ao crescimento 

populacional e a caracterização de um novo estilo de vida contribuíram para o surgimento e 

crescimento de outros problemas ligados a saúde, consumo de drogas e violência atribuídas a 

fatores comportamentais. Essas mudanças estimularam o aumento do estresse e as doenças 

crônicas não-infecciosas, dentre elas o diabetes (BUSS, 2000). 

Entendida como uma doença crônica, relatos em torno de 1500 A.C. sobre o Diabetes 

Mellitus (DM) aparecem no papiro descoberto no Egito pelo alemão Gerg Ebers em 1872, que 

é o primeiro documento a fazer referência a uma doença que se caracterizava pela emissão 

frequente de urina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E 

METABOLOGIA, 2015). 

O Diabetes Mellitus (DM) não é entendido como uma única doença e é descrito como 

um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que tem como característica comum 

ahiperglicemia, resultado dos defeitos da ação ou produção da insulina. Atualmente a 

classificação do DM não é fundamentada em seu tratamento e sim em sua etiologia. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Associação Americana de Diabetes (ADA) 

abarcam quatro classes clínicas, o Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), Diabetes Mellitus tipo 2 

(DM2), outros tipos específicos de Diabetes e Diabetes Mellitus gestacional (PACE et al, 

2006; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009; COLBERG et al, 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde o Diabetes Mellitus é uma das doenças crônicas que 

mais acomete a população no âmbito mundial. A Federação Internacional de Diabetes estima 

que cerca de 250 milhões de pessoas no mundo são acometidos pela doença, entre elas 4% 

estão no Brasil. Os dois tipos mais frequentes de diabetes são: Diabetes Mellitus tipo 1 e 

Diabetes Mellitus tipo 2 (BRASIL, 2013). 

O DM1 caracteriza-se pela insuficiência na produção de insulina, seu tratamento tem 

por objetivo manter a glicemia ao longo do dia, buscando seus limites de normalidade, 

evitando ao máximo a variabilidade glicêmica. Desta forma o tratamento medicamentoso tem 

por intuito a reposição desse hormônio com esquemas variados para atingir alvos glicêmicos 

pré e pós-prandiais (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009). 
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O Diabetes Mellitus tipo 1 se manifesta habitualmente em crianças e adolescentes, 

podendo também ocorrer em adultos de forma mais falaciosa, é uma enfermidade crônica que 

afeta toda família desde o momento do diagnóstico perpassando pelo seu tratamento. A 

compreensão e o apoio incondicional da família são de grande valia, no tratamento e no 

cuidado com a patologia (COLBERG et al, 2010). 

O Ministério da Saúde descreve como cuidado, uma grande diversidade de 

comportamentos que percebam o ser humano no seu contexto biopsicossocial, visando 

desenvolver sua autonomia levando em conta sua história de vida (BRASIL, 2006). Ao se 

tornarem cuidadores, os pais tendem a perceber a doença do filho em primeiro lugar, 

abdicando muitas vezes das suas construções futuras e adotando uma política protecionista, 

estabelecendo assim uma relação de dependência para a criança (BRITO e SADALA, 2009). 

A doença crônica afeta não só o indivíduo diagnosticado, mas também a família 

enquanto sistema. Os pais precisam aprender de forma rápida a lidar com as suas 

incapacidades e incertezas e ainda descobrir uma maneira de lidar com os sentimentos dos 

filhos e os deles no que diz respeito à doença (BRITO e SADALA, 2009; DALL’ANTONIA 

e ZANETTI, 2000). 

Considerando que muitas vezes os pacientes acometidos pela patologia não possuem 

maturação cognitiva e emocional para tomar decisões e planejar os ajustes indispensáveis 

advindos com o regime terapêutico, os pais, cuidadores diretos, ganham força na contribuição 

do tratamento (SILVERSTEIN et al, 2005). 

 O diagnóstico é entendido como um marco para as famílias, que na maioria das vezes 

percebem-se despreparadas ao receberem a confirmação da doença. O diabetes traz ao 

convívio dos cuidadores uma situação assustadora e desconhecida, estes aos poucos se tornam 

conscientes da importância do tratamento rigoroso e da nova dinâmica de vida (BRITO e 

SADALA, 2009). 

A confirmação do diagnóstico do DM1 deve produzir uma reorganização na estrutura 

familiar para melhor adesão ao tratamento. Os pais ficam propensos a desenvolver 

comportamentos disfuncionais como o sentimento de angústia, desespero, ansiedade e 

estresse ao ficarem suscetíveis à instabilidade associada aos sintomas e a rotina de 

monitoramento glicêmico que envolve dieta, exercícios físicos e a administração correta da 

insulina. Essa mudança abrupta na vida dos sujeitos interfere no bom desenvolvimento da 

qualidade de vida dos cuidadores (HELGESON et al, 2012). 

Segundo Almeida et al, (2012) qualidade de vida é entendida como a percepção que o 

indivíduo tem a respeito de sua posição nos contextos culturais, sistemas de valores sociais 
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em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Entender qualidade é 

perceber o indivíduo dentro de suas esferas sociais, físicas e psicológicas, levando em 

consideração aspectos objetivos e subjetivos da construção dos sujeitos (FLECK, 2000). 

Cuidadores de pessoas enfermas ficam suscetíveis a desenvolverem algumas 

patologias que influenciam o contexto psicossocial desencadeando uma má qualidade de vida, 

o aparecimento do estresse interfere e desestabiliza a qualidade do sono. (MALERBI; 

NEGRARO E GOMES, 2012). As mães de portadores de diabetes tipo 1 podem realizar 

vigílias noturnas constantes devido ao medo das consequências da doença, privando-se na 

maioria das vezes de sono ou tendo noites mal dormidas. Essas vigílias se apresentam na 

maioria dos casos por medo da hipoglicemia noturna que ocorre entre 35% a 47% dos 

pacientes pediátricos e podem não ser detectados pelos pais (SULLIVAN-BOLYAI et al, 

2003; JOHNSON et al, 2013). 

Para que o impacto familiar seja menor, ao passar por estas novas condições, Zanetti e 

Mendes (2001) indicam que informações, capacitações e formações sobre a doença auxiliam 

os cuidadores nesta fase de mudanças, sem que esta seja tão abrupta para as famílias. Neste 

contexto a equipe de saúde multidisciplinar vem para contribuir no melhoramento da 

qualidade de vida dos pacientes e também de suas famílias. 

Estudos recentes identificaram controvérsias a respeito da relação entre níveis de 

estresse com a hemoglobina glicada e sua interferência na qualidade de vida de cuidadores. 

Entretanto em novos estudos sobre o assunto, o que inviabiliza um posicionamento sobre o 

tema (NIEUWESTEEG et al, 2015). Para tanto este estudo tem como objetivo verificar qual a 

relação entre níveis de estresse e qualidade do sono na influência da qualidade de vida dos 

cuidadores de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1. 

  

1.1 OBJETIVOS  

 

 Descrever o comportamento de qualidade de vida, estresse e do sono nos cuidadores 

de pacientes com DM1; 

 Comparar as variáveis entre o grupo de cuidadores de DM1 com o grupo controle; 

 Identificar os domínios que influenciam na qualidade de vida dos cuidadores de DM1; 

 Relacionar qualidade de vida, nível de estresse e a qualidade do sono nos cuidadores 

de DM1. 
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1.2 HIPÓTESES 

 

 Hipótese 1 = Cuidadores de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 

apresentam níveis significativos de estresse, baixa qualidade de sono que interferem 

na qualidade de vida. 

 Hipótese 0 = Cuidadores de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 não 

apresentam níveis significativos de estresse, nem alteração na qualidade do sono que 

interfere na qualidade de vida. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 DOENÇAS NO CONTEXTO GERAL 

 

O conceito de saúde e doença torna-se amplo quando se leva em consideração todos os 

aspectos que abrangem os seres humanos, já que sua representação será influenciada de 

acordo com a época, lugar, classe social, valores, crenças e filosofias de cada indivíduo. A 

concepção de saúde assim como a de doença ganhou várias roupagens e sofreu modificações 

durante as décadas. Houve época em que o desejo de fuga dos escravos era considerado 

doença mental e o tratamento proposto era o açoite (SCILIAR, 2007). 

As doenças transmissíveis sempre acompanharam a espécie humana. Diversas culturas 

caracterizavam as doenças como castigos divinos e na Idade Média os doentes eram isolados 

da sociedade, pela falta de conhecimento sobre a etiologia e o tratamento das doenças 

(COSTA e TEIXEIRA,1999). Embora na Grécia antiga os Deuses ainda fossem o ponto de 

apoio das crenças, as curas de enfermidades se davam não só por rituais, mas também pela 

utilização de plantas e métodos naturais (SCILIAR, 2007). 

Com o tempo a medicina curativa ganhou uma visão mais racional e menos mágico-

religiosa. Galeno, médico grego, conceituou que saúde deveria ser o equilíbrio entre as partes 

primárias do corpo e que as causas das doenças eram relacionadas ao ambiente, passou a 

considerar influências como insetos, animais, astros, o clima, estações do ano e características 

do vento e da água (BACKES et al, 2009). 

No final da Idade Média o caráter religioso volta ganhando força nas concepções 

ligadas a doença. Nessa época boa parte dos hospitais eram regidos por religiosos e o objetivo 
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não era o de cura e sim um abrigo de conforto para doentes (SCILIAR, 2007). Entre fins do 

século XIII e meados do século XVII no período conhecido como Renascentista surgiram os 

estudos das ciências básicas, tornando-se necessário descobrir qual a causa dos contágios 

(COSTA e TEIXEIRA,1999). 

O século XVII foi marcado pelas ideias de René Descartes, que postulava o dualismo 

entre mente e corpo. Suas ideias ganharam força com o desenvolvimento da anatomia, 

consequência da modernidade, afastando a concepção humoral da doença passando a se 

localizar nos órgãos (BACKES et al, 2009; SCILIAR, 2007).  No século XX, com o aumento 

dos estudos relacionados aos seres humanos, insere-se a discussão a respeito da causa das 

doenças, fazendo relação com o agente etiológico, com o ambiente e hospedeiro, porém as 

causas agiam separadamente. Ainda neste século passou-se a considerar os fatores psíquicos 

como causadores de doença, o homem passou a ser compreendido enquanto um ser 

biopsicossocial (COSTA e TEIXEIRA,1999). 

Mesmo com o reconhecimento dos fatores psicológicos e sociais, os hábitos de vida e 

o ambiente contribuíram para a origem das doenças, desta forma surge a epidemiologia como 

instrumento de investigação e análise das condições de saúde determinadas em cada ambiente. 

Torna-se necessário ressaltar que a epidemiologia não restringe seus estudos apenas a 

epidemias de doenças transmissíveis, trata de qualquer evento relacionado à saúde ou a 

doença da população. (SOUZA et al, 2008). 

Com a evolução dos estudos ligados à medicina e a melhora nas condições de vida e 

saúde da população, foram desenvolvidas diversas técnicas ligadas ao controle do contágio de 

doenças infectoparasitárias. Por outro lado, houve o crescimento de outros problemas ligados 

a saúde, com as doenças crônicas, que ganharam espaço nas discussões, relacionando-se com 

condições ambientais antes não consideradas importantes, como é o caso dos fatores 

comportamentais, uso de drogas e questões de saúde como o estresse (BUSS, 2000). 

No Brasil as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se tornaram uma das 

principais preocupações da saúde, sendo que 72% das mortes ocorridas em 2007 foram 

atribuídas a doenças cardiovasculares, respiratórias, câncer, doenças renais e diabetes. Vista 

como um problema global de saúde torna-se uma ameaça ao desenvolvimento humano 

saudável (SCHMIDT e DUNCAN, 2011).  

Estudos revelam que de 2003 a 2008 houve um crescimento significativo de 37% na 

prevalência do diabetes e de 15% na hipertensão no Brasil (COSTA et al, 2013). Este aumento 

ocorreu pela rápida transição demográfica, levando em consideração os aspectos como 

crescimento da renda, urbanização, industrialização, maior acesso a alimentos em geral, 
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globalização de hábitos saudáveis, expondo assim a população ao maior risco e probabilidade 

a doenças crônicas (SCHMIDT e DUNCAN, 2011). 

Com a modificação de comportamentos entre os séculos e o crescimento das doenças 

crônicas, a hipertensão e o diabetes ganharam destaque assumindo dimensões crescentes e 

preocupantes (BRASIL, 2006). 

 

2.2 DIABETES 

 

Desde os relatos do descobrimento do diabetes em 1872 até hoje muito se tem 

discutido e estudado sobre a patologia que acomete grande parte da população mundial. 

Registros apontam que o alemão Gerg Ebers encontrou um papiro no Egito que havia sido 

escrito a mais de 1500 A.C., este documento fazia menção a uma doença que se caracterizava 

por emissão frequente e abundante de urina (SBEM, 2015). 

Na Grécia no século II, esta doença foi nomeada por Araeteus como diabetes, este 

termo foi atribuído por ter como significado “passar através do sifão”. O volume excessivo de 

urina, que era característica marcante da doença, aproximava-se da forma como as águas eram 

drenadas através do sifão. O discípulo de Hipócrates observou também que existia 

combinação entre outros comportamentos como poliúria, polidipsia, polifagia e astemia. 

Futuramente, médicos iranianos seriam os primeiros a detectar a doçura na urina de 

indivíduos acometidos com diabetes. Posteriormente a eles, japoneses e chineses observaram 

grande concentração de formigas e moscas em torno da urina destes pacientes (SBEM, 2015). 

A confirmação ocorreu na Inglaterra entre os séculos XVII e XVIII através dos 

estudos de Willis, que provou efetivamente a urina de um paciente e a descreveu como “doce 

como o mel”. Dobson aqueceu a urina levando ao ressecamento, que fez com que se formasse 

um resíduo açucarado. Esses experimentos comprovaram que as pessoas diabéticas de fato 

eliminavam açúcar pela urina (SBEM, 2015). 

O termo mellitus foi sugerido por Cullen no mesmo século, este termo significa mel 

em latim, diferenciando os tipos de diabetes em diabetes mellitus tendo como características 

principais a urina abundante com odor e sabor de mel, e diabetes insipidus, com urina 

abundante clara e não adocicada (SBEM, 2015). 

Nos Estados Unidos entre o ano de 1910 a 1920, Elliot Joslin, um dos mais renomados 

diabetologistas, definiu diabetes como uma doença crônica que evoluía sem dor, não 

contagiosa e passível de tratamento (PIRES e CHACRA, 2008). 
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O Diabetes Mellitus (DM) é entendido como um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos apresentando em comum a hiperglicemia, que resulta de defeitos na secreção, na 

ação de insulina ou em ambas (COLBERG  et al, 2010). É considerado hoje pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como uma epidemia mundial, atingindo atualmente 382 milhões de 

pessoas. Estima-se que em 2035, este número crescerá para 471 milhões, com crescente 

proporção em grupos etários mais jovens (BRASIL, 2006; SBD, 2015). Em decorrência do 

envelhecimento e crescimento populacional, da urbanização e o crescente índice de 

sedentarismo e obesidade, os números de indivíduos com diabetes vêm aumentando 

consideravelmente em países em desenvolvimento (SBD, 2015; PEREIRA, ALFENAS, 

ARAUJO, 2014). 

O DM é caracterizado por defeitos na secreção e/ou na ação do hormônio insulina, e 

vários processos patogênicos estão associados com o seu desenvolvimento. A incapacidade da 

insulina em exercer sua função causa a hiperglicemia, que tem como sintomas a visão 

desfocada, perda de peso, sede excessiva, maior produção de urina e ingestão maior de 

alimentos. As complicações crônicas podem causar risco de vida (COLBERG et al, 2010; 

GROSS et al, 2002). 

Denomina-se como insulina o hormônio que possibilita que a entrada de glicose nas 

células para ser transformada em energia (HEIDRICH; DELIZOICON, 2009). A trajetória de 

estudos até o conhecimento deste hormônio teve inicio no século XIX com a descoberta do 

pâncreas, órgão este posicionado atrás do estômago, além de enzimas digestivas também era o 

único órgão responsável pela produção de uma substância que impedia o aumento dos níveis 

de glicose no sangue (VASQUES; GELONEZE NETO, 2009). 

Em 1921 os estudiosos Frederick Grart e Charles Herbert Best, na Universidade de 

Toronto isolaram a insulina no pâncreas de um cachorro e trataram de cães diabéticos no 

mesmo ano com extratos pancreáticos. Segundo Cruz et al (2016) no dia 1 de janeiro de 1922 

prescreveram de modo injetável o extrato pancreático para um paciente em estado diabético 

crítico e perceberam diminuição do açúcar no sangue, a descoberta da insulina melhorou de 

forma significativa a qualidade de vida de pessoas diabéticas. 

Atualmente a classificação do diabetes deixou de ser feita pelo tipo de tratamento 

utilizado e passou a basear-se em 4 categorias Diabetes Mellitus tipo 1 e 2, outros tipos de 

DM e DM gestacional (SBD, 2015; COLBERG et al, 2010). 

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), está presente em 90% a 95% dos casos e é 

caracterizado pela combinação de resistência da secreção e ação de insulina. Na grande 
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maioria dos pacientes com DM2 observa-se, sobrepeso ou obesidade (BRASIL, 2013; SBD, 

2015; COLBERG et al, 2010). 

No diabetes tipo 2 podem estar presentes defeitos fisiopatológicos: a resistência à 

insulina e a função secretora comprometida da célula β. Inicialmente os pacientes são 

independentes da insulina, porém podem vir a fazer uso durante o seu tratamento para 

alcançar o controle glicêmico (FERREIRA e CAMPOS, 2014).  

 O Diabetes Mellitus tipo 1 corresponde de 5 a 10% dos casos e tem como 

característica a hiperglicemia, resultante da ausência da secreção de insulina, causada pela 

destruição das ilhotas das células betapancreática. Em sua grande maioria se dá por alteração 

autoimune, entretanto existem casos conhecidos como forma idiopática em que não há 

alteração autoimune (MALUCELLI et al, 2012; SBD,2015; COLBERG et al, 2010). 

Os auto anticorpos anti-insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico (GAD 65), 

antitirosinafosfatases (IA2 e IA2B) e antitransportador de zinco (Znt) (1A), são os marcadores 

da autoimunidade, visto que esses anticorpos podem estar presentes na fase de pré-diabetes 

onde é possível detectar hiperglicemia em até 90% dos casos, meses ou anos antes do 

diagnóstico clínico. O DM1 idiopático não apresenta os marcadores de autoimunidade contra 

as células beta e não se associam com o gene do sistema HLA. Mesmo sendo a minoria estes 

pacientes podem desenvolver cetoacidose e apresentar graus de variação da deficiência de 

insulina (SBD, 2015; ERLICH et al, 2008; MILEY e TEREZHALMY, 2005). 

Geralmente se manifesta na infância e adolescência, sendo responsável por 90% dos 

casos nessa faixa etária. Entretanto 50% dos pacientes são diagnosticados antes dos 15 anos. 

O maior pico ocorre entre a idade de 10 a 14 anos de idade, com início geralmente abrupto, os 

sintomas indicam de forma decisiva a presença de enfermidade (COLBERG et al, 2010; SBD, 

2015, GROSS et al, 2002).  

Os sintomas característicos para o diagnóstico da doença são: sede excessiva, vontade 

constante de urinar, sensação de fome e perda de peso. Com a confirmação do diagnóstico o 

paciente inicia o uso da insulina e tende a adaptar-se a novas condições de vida para garantir 

sua sobrevivência e controle metabólico (GOSS et al, 2002; SHIP, 2003). 

O tratamento é extremamente importante para delongar o aparecimento de 

complicações advindas da doença, promovendo o crescimento e o desenvolvimento da 

qualidade de vida adequado. A falta deste, pode levar ao óbito ou complicações relacionadas à 

microangiopatias de retina e rins e doenças cerebrovasculares e coronarianas (GOMES et al, 

2013). 
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Corroborando com as informações acima, Tiecher e Nascimento (2014) explicam que 

o uso da insulina ocorre em um período de longa ou curta duração de forma individualizada. 

Outros comportamentos também são inseridos e não de menos importância para o controle do 

diabetes, a reformulação na dieta alimentar, implementação de atividades físicas e sanidade 

psicológica contribuem para a estabilização do quadro e auxilia no desenvolvimento para uma 

vida saudável (RUBIN et al, 2011). 

 

2.3 CUIDADORES 

 

O DM1 é uma doença crônica e sua incidência vem aumentando gradualmente em 

cerca de 3% em uma perspectiva global na infância e adolescência, é cada vez maior o 

diagnóstico em crianças menores de 5 anos de idade (HAPUNDA et al, 2015; SBD, 2015). 

O tratamento desta patologia exige adesão por parte do paciente e também de sua 

família, visto que as consequências pela falta do tratamento levam o paciente ao coma e a 

morte (ALMEIDA et al, 2012). Deve tornar-se parte da rotina de vida da criança e do 

adolescente a monitorização da glicose sanguínea, prática de atividade física, planejamento 

alimentar adequado e administração de insulina (SPARAPANI et al, 2012).  

Tradicionalmente a família desempenha um importante papel na manutenção e no 

reestabelecimento da saúde. Entende-se por cuidador familiar a pessoa que presta cuidado 

sem nenhuma remuneração formal a outra pessoa que por alguma deformidade física ou 

doença crônica necessite de auxílio para reger sua vida (ESCOBAR, 2006).  

O Ministério da Saúde define cuidador como alguém que cuida com objetivos 

especializados de uma instituição ou responsáveis diretos, tendo como princípios zelar pela 

saúde, alimentação, cultura, educação, higiene pessoal, bem estar, lazer da pessoa assistida. O 

cuidador pode ser uma pessoa da comunidade ou da família que disponibiliza sua atenção 

pelo ato de cuidar do indivíduo que necessita, com ou sem remuneração (BRASIL, 2013).  

Corroborando com essas informações, Biolo e Portella (2010) descrevem cuidador 

familiar como uma pessoa com parentesco ou vínculo que executa ou administra cuidados ou 

qualquer atividade relacionada ao cuidar e desempenha esta função de cuidado informal a um 

ente familiar necessitado. Várias terminologias são utilizadas para denominar cuidador: 

cuidador familiar, informal, formal, principal, secundário, primário e comunitário.  

A família é o principal alicerce de cuidado para crianças e adolescentes com doenças 

crônicas, tornam-se responsáveis por zelar do bem-estar fisico, psicológico e social (ALVES; 

GUIRARDELLO e KURASHIMA, 2013). 
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Por ser o diabetes uma doença crônica seu impacto atinge a família de forma geral, 

não apenas o paciente em si, e pode desencadear disfunções comportamentais, sociais e 

financeiras. O golpe do diagnóstico do DM1 é tão impactante quanto seu tratamento, pois a 

doença não controlada pode progredir, causando sequelas como cegueira, amputação, 

retinopatia, nefropatia além de avassaladoras consequências na qualidade de vida da criança e 

do adolescente enquanto pessoa e da família enquanto sistema (ZANETTI et al, 2001; BRITO 

e SADALA, 2009; HAPUNDA et al, 2015). 

Desde o momento do diagnóstico a estrutura familiar é modifica no que diz respeito a 

sua rotina e concepções de valores (SOUZA e MARANHÃO, 2009). A família tende a 

adaptar-se a um novo estilo diferenciado frente às necessidades especiais que o filho exige, 

necessidades estas que vão desde o suporte psicológico até a utilização e controle 

medicamentoso (SALES et al, 2009).  

Os pais desempenham papel importante no cuidado e no controle do diabetes dos 

filhos, principalmente a figura da mãe ganha ênfase com relação ao filho doente. Isto ocorre 

pela inclusão e a proximidade das mães em envolver-se no cuidado diário com os filhos 

(MORE et al, 2013; ZANETTI et al, 2001). Os cuidadores coordenam o tratamento de perto 

fazendo-se presentes nas escolas e em outros ambientes sociais (DRISCOLL et al, 2010). 

Tratando-se de adolescentes diabéticos a importância do papel dos pais não é reduzida, 

eles têm como função desempenhar o apoio para que seus filhos tenham capacidade de 

autogerir sua doença. Os adolescentes além de enfrentar a mudança típica da idade entram em 

contato também com a restrição de várias contingências que requerem novos direcionamentos 

em relação ao seu projeto de vida e os pais neste momento desempenham um importante 

papel na manutenção do controle do nível glicêmico e no equilíbrio das novas perspectivas de 

vida (MORE et al, 2013; CORREIA et al, 2012; DRISCOLL et al, 2010). 

É indiscutível a importância do apoio familiar na vida dos pacientes diabéticos, 

compreende-se que o estar doente influencia de certo modo o adoecer junto ao filho. Frente ao 

diagnóstico os cuidadores reagem com comportamentos de desespero e angústia por terem 

pouco domínio sobre a condição de saúde dos filhos (SALES  et al, 2009; SANTOS  et al, 

2005).  

O tratamento é contínuo, exige condicionamento e cumprimento de regras. A família 

torna-se elemento fundamental para aceitação do diagnóstico, cumprimento do tratamento e 

apoio psicológico destinado à criança e ao adolescente. Correia Jr. et al  (2014), acrescenta 

que a modificação de comportamentos frente ao diagnóstico e o tratamento da doença, faz 

com que a família passe a experienciar sentimentos de medo, culpa, apatia, depressão, além 
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do espanto pela mudança de rotina, comprometendo de forma direta a qualidade de vida 

destas famílias. 

Como cuidadores domiciliares os pais tendem a assumir toda a responsabilidade pela 

gestão da doença. Torna-se perceptível que a maioria dos pais de crianças e adolescentes com 

diabetes tipo 1 desenvolvam estresse significativo. O estresse parental é desencadeado pela 

sobrecarga e responsabilidade de cuidados que a doença apresenta, tendo influência direta na 

vida dos cuidadores e na sua qualidade de vida (MITCHELL, 2009). 

 

2.4 CUIDADORES E QUALIDADE DE VIDA 

 

O DM1 é considerado um problema de saúde pública e seu tratamento demanda de 

diversas mensurações de glicemia capilar, supervisão da bomba de infusão de insulina ou 

injeções diárias, atenção na rotina alimentar e a adesão à prática de atividade física. As novas 

abordagens terapêuticas voltam seu olhar não apenas para os indivíduos acometidos pela 

doença, mas também para quem fornece apoio social (FRANCO JR.; HELENO e LOPPES, 

2013). 

Os cuidadores familiares são considerados um grupo social que influencia diretamente 

os comportamentos dos seus. No caso do diabetes o contexto familiar influencia e é 

influenciado pelo estado de saúde de cada indivíduo (ZANETTI; MENDES e RIBEIRO, 

2006). Os portadores de diabetes tipo 1 tendem a apresentar dificuldades ligadas ao manejo da 

doença e adesão ao tratamento interferindo diretamente na qualidade de vida (RAMOS; 

FERREIRA, 2011). 

Entendendo a família como um sistema torna-se possível perceber que a experiência 

de cada um interfere diretamente no comportamento dos outros. Desta forma todos os 

sentimentos experienciados pelos portadores são vivenciados pelos cuidadores, o 

comprometimento dos pais com a qualidade de vida dos filhos está diretamente ligada com a 

sua qualidade de vida (CERVENY, 1994; BOUSSO, 1999). 

A Organização Mundial de Saúde definiu qualidade de vida como sendo a percepção 

singular de cada indivíduo no que diz respeito ao seu contexto cultural, sistemas de valores e 

autonomia de vida, fazendo relação com seus padrões, preocupações, objetivos e expectativas 

(CAMPOS; RODRIGUES NETO, 2008). 

Ao estudar o conceito de qualidade de vida torna-se possível perceber a dificuldade de 

conceituá-la, isto acontece pela diversidade de vieses que estão interligados na percepção do 

indivíduo. Na busca de englobá-los torna-se necessário o estudo de todas as condições que 



12 

 

permitem o desenvolver da vida humana, dentre elas observa-se a dimensão da saúde, meio 

ambiente, domínios da vida afetiva, social e econômica, tempo destinado ao lazer e às 

atividades laborais (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000; CAMPOS; RODRIGUES NETO, 

2008). 

O termo qualidade de vida é uma expressão que se relaciona diretamente com a 

condição humana, esta pretende descrever o grau de satisfação que os indivíduos encontram 

no decorrer de sua vida social, afetiva, ambiental, estética e a própria razão de existir. Suas 

dimensões se caracterizam por levar em consideração os diferentes tempos históricos tendo 

como meta a funcionalidade da promoção de saúde (MIRANZI et al, 2008). 

Cella (1992) considera que a Qualidade de Vida é composta por 

multidimensionalidade e subjetividade que é entendida como a capacidade do indivíduo esta 

desempenhando ao analisar suas condições de saúde e percepções de vida. A 

multidimensionalidade por sua vez é caracterizada pela percepção do sujeito das áreas física, 

cultural, funcional, social e emocional. 

A doença crônica oferece impacto global na vida dos pacientes e de suas famílias em 

relação aos aspectos físicos e psicossociais, afeta de forma significativa a qualidade de vida. 

Os sentimentos negativos vivenciados pela família desencadeiam sofrimento criando 

exceptivas não só no que diz respeito à doença mas também à repercussão social, afetiva, 

espiritual, cultural e emocional (GERALDO et al, 2015). 

Dall’Antonia e Zanetti (2000), salientam que a falta do controle do diabetes e o pouco 

conhecimento sobre a doença tanto dos pacientes quanto dos cuidadores influenciam de forma 

direta na qualidade de vida. 

A expressão desses sentimentos contribui negativamente para a qualidade de vida dos 

cuidadores, que sentem-se incompetentes para lidar com a situação. Culpados, demonstram 

dificuldades no posicionamento das restrições necessárias, sentindo-se angustiados e sempre 

em estado de vigilância com a possibilidade de ocorrer crises de hiperglicemia e hipoglicemia 

(CRYER, 2012; ZANETTI e MENDES, 2001). 

 

 

2.5 ESTRESSE, VÁRIAVEL PSICOLÓGICA DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Considerando que não são poucos os problemas enfrentados pelos pais desde o pré-

diagnóstico até a aceitação do tratamento contínuo, estes podem ter vários aspectos de vida 
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afetados, com o aparecimento de problemas conjugais, comportamento de ciúmes advindos 

dos irmãos pela maior atenção destinada ao paciente, dificuldades financeiras providas pela 

doença, abandono das atividades laborais de um dos cuidadores para dedicar maior tempo ao 

controle da doença do filho ou pelo alto custo dos medicamentos e da alimentação, e a 

considerável mudança de rotina que ocorre para evitar danos futuros a saúde do indivíduo 

(ZANETTI; MENDES, 2001). 

Além disso, uma das maiores dificuldades encontradas pelos pais de crianças e 

adolescentes diabéticos pode ser considerada a manutenção do controle glicêmico. Na 

infância os pais tendem a se preocupar com o desenvolvimento saudável do filho envolto ao 

descobrimento da doença, já na adolescência além da preocupação pela transição para a idade 

adulta torna-se evidente o direcionamento da preocupação dos pais tanto para a ampliação da 

vida social do filho, quanto para a continuidade do bom controle da glicemia (MALERBI; 

NEGRARO E GOMES, 2012). 

Paccinini et al (2003), descreve que os cuidadores frente a situação desconhecida 

ocasionada pela doença, apresentam dificuldades para lidar com as adversidades causadas 

pela patologia, expressando comportamentos de superproteção ou extrema preocupação, 

respostas comportamentais como negligência, fuga da situação aversiva ou ainda medo e 

comportamentos ansiosos. 

Segundo Batista et al (2013), é percebido nos cuidadores de modo geral a sobrecarga 

ligada ao processo de cuidar, esta implica tanto nas questões emocionais quanto nos 

comportamentos ligados ao trabalho, lazer, saúde, rotina diária, tendo impacto social e 

financeiro.  

Os pais ao desempenhar o papel de provedor da saúde dos filhos permanecem 

expostos a situações estressantes, ligados à mudança de hábitos de vida e a constante 

observação e monitoração rigorosa das atividades diárias (MALERBI; NEGRARO e 

GOMES, 2012; MONAGHAN et al, 2012). Segundo Alves; Guirardello e Kurashima (2013), 

a doença crônica é considerada um dos estressores em potencial para família, tanto pela 

desestabilização causada pelo diagnóstico quanto pelo desgaste ocasionado pelo tratamento. 

Desempenhar a atividade de cuidado é estressante, esta acaba por afetar os familiares 

que executam a tarefa de cuidar nos âmbitos financeiro, laboral e de lazer ocasionando 

desgaste físico e psicológico (CASTRO et al, 2015). Ao desencadearem estes sintomas é 

perceptível no que diz respeito aos fatores psicológicos a diminuição da autoestima, a 

elevação da ansiedade, perda de controle e manifestação de comportamentos depressivos 

(MONAGHAN et al, 2012).   
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Uma das variáveis psicológicas que influenciam a qualidade de vida é o estresse, as 

mudanças repentinas que ocorrem em um pequeno de espaço de tempo tornam-se 

responsáveis pelo aumento dos comportamentos estressantes (SANDIR; BIGNOTTO; LIPP, 

2010). 

O estresse pode ser considerado um estado provocado por perturbação emocional. É 

ocasionado pelo aumento da secreção de adrenalina que produz diversas respostas 

psicossomáticas (MARGIS et al, 2003). Corroborando com essa informação, Lipp (2000) 

define estresse como um estado de tensão mental ou física que gera desequilíbrio no 

funcionamento global do indivíduo enfraquecendo seu sistema imunológico e o deixando 

vulnerável. 

Sandir; Bignotto e Lipp (2010) descrevem o estresse como uma reação orgânica frente 

a uma situação inesperada e que exija adaptação além do limite do ser humano, o aumento dos 

comportamentos estressantes podem desencadear diversas doenças de cunho psicológico e 

físico. 

Este se desenvolve em quatro estágios, o primeiro é caracterizado por dores 

musculares, tensão estomacal, aparecimento repentino de problemas de pele, nervosismo, 

ansiedade, inquietação, dificuldades relacionadas ao sono e irritabilidade, nomeado como fase 

de alerta; a segunda fase é denominada como fase de resistência, seus principais sintomas são 

a diminuição da libido, rebaixamento na produtividade laboral e grande sensação de cansaço 

físico, visto que na segunda fase ocorre uma sensação de normalidade do sono (LIPP, 2003).  

Na fase de alerta e de resistência o corpo busca identificar o estressor e resistir a ele, 

quando isso não é possível o indivíduo entra na terceira fase ou fase da quase exaustão, esta é 

caracterizada pelo enfraquecimento da pessoa e pelo aparecimento de doenças não tão graves 

como na fase de exaustão (CAMELO; ANGERAMI, 2004).  

A quarta e última fase caracterizada pelo excesso de atividades e a falta de energia do 

organismo acaba causando insônia, desencadeamento de doenças graves e apatia constante, 

sendo identificada como fase da exaustão. O aparecimento do estresse no indivíduo pode 

causar danos irreparáveis à saúde do mesmo, desencadeando uma série de doenças físicas e 

principalmente a depressão (CAMELO; ANGERAMI, 2004; LIPP, 2003). 

 

2.6 INFLUÊNCIA DO SONO NA QUALIDADE DE VIDA 
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Um dos principais sintomas do estresse é a falta da qualidade do sono, que é uma 

necessidade básica da vida humana, sua condição é fundamental para o bom desenvolvimento 

do organismo, para o fortalecimento do sistema imunológico e a restauração das energias 

utilizadas durante o dia (BERGAMASCO; CRUZ, 2006). 

O sono é um estado fisiológico especial que ocorre de maneira funcional, repetitiva e 

reversível, os indivíduos no estado de sono apresentam repertórios limitados de movimento, 

de natureza involuntária e a reação frente aos estímulos do organismo são reduzidos 

(FERNANDES, 2006). 

Segundo Markov e Goldman (2006), o parâmetro normal para o indivíduo entrar no 

estado do sono é de aproximadamente 10 minutos, este período é nominado como tempo de 

latência, após este período o sono entra em dois estados, o com movimentos oculares rápidos 

(REN) ou o sem movimentos oculares rápidos (NREN), a fase NREN é composta por quatro 

estágios que ocorrem gradualmente. 

O sono NREN é comparado a vigília e tem como característica principal o 

relaxamento muscular, embora ainda mantenha-se alguma tonicidade basal. Já o sono REN é 

caracterizado pela hipotonia ou atonia muscular, movimentos involuntários e o acontecimento 

dos sonhos (FERNANDES, 2006). 

Em decorrência da alteração dos padrões do sono podem ocorrer consequências na 

funcionalidade do organismo, tanto físicas quanto psicológicas. É comum perceber que a falta 

na qualidade no sono gera diminuição da concentração e atenção, irritabilidade, cansaço e 

alterações orgânicas (MARTINS; MELLO; TUFIK, 2001). 

Em indivíduos ditos normais no momento do comportamento de dormir ocorre um 

equilíbrio entre a secreção da insulina e a glicose, sendo extinta a possibilidade de ocorrer 

hipoglicemia ou hiperglicemia, já em indivíduos acometidos por diabetes pode ocorrer um 

desequilíbrio e o aparecimento de hipoglicemias (CUNHA; ZANETTI; HASS, 2008). 

Uma das maiores preocupações dos pais com filhos acometidos por DM1 é o controle 

glicêmico estável para evitar a hipoglicemia, durante o dia os pais gerenciam a doença 

organizando a rotina de alimentação, atividades físicas e o uso de medicamentos (KING et al, 

1998). 

No período da noite a preocupação com as possíveis crises de hipoglicemia não são 

menores, logo no início do tratamento os cuidadores tendem a sofrer com a privação do sono 

ou com a redução de horas dormidas por estarem em constante estado de vigilância por medo 

de convulsões e complicações futuras (SULLIVAN-BOLYAI et al, 2003). 
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2.7 SAÚDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 

O Brasil tem passado por um processo chamado de transição epidemiológica, esta 

consiste no aumento das doenças crônicas não transmissíveis (SOUZA et al, 2011). A DM é 

uma das principais causas de morte (FREITAS et al, 2015) e observa-se o aumento gradativo 

de crianças e adolescentes acometidos por Diabetes Mellitus nos últimos anos (MOORE, 

2013). 

Desta forma torna-se importante estudarmos a temática de cuidadores informais de 

crianças e adolescentes diabéticos, visto que esta população nem sempre é entendida dentro 

de suas percepções sociológicas. Ao entendermos estas percepções enquanto comunidade 

aumenta-se a percepção de que a doença afeta o paciente enquanto pessoa e a família 

enquanto sistema (DALL’ANTONIA e ZANETTI, 2000). 

Comunidade é entendia como sendo um agrupamento de pessoas em bairros, cidades, 

segmentos religiosos e segmentos sociais, unidas em prol de um objetivo comum (PERUZO e 

VOLPATO, 2009). 

Corroborando com esta informação, percebemos comunidade como um grupo de 

pessoas, clube, aldeia, sua definição vai além do aspecto territorial. Na comunidade os 

indivíduos se relacionam em dimensões subjetivas sendo levado em consideração o 

sentimento de pertença ao grupo (SPNELII Jr., 2006). 

 Muito se tem discutido a respeito do desenvolvimento comunitário, o tema entrou na 

linguagem literária internacional para fazer referência ao conjunto de processos pelos quais 

uma comunidade une seus esforços aos poderes públicos para melhorar situações cotidianas 

(SILVA, 1962). 

Fragoso (2005) trata o desenvolvimento comunitário como um conjunto de ações que 

se destinam a buscar o empowerment de uma dada comunidade, tendo por objetivo melhorar a 

qualidade de vida desta. 

As condições de saúde visadas pela comunidade são entendidas como uma forma de 

desenvolvimento comunitário (SÍCOLI e NACIMENTO, 2003). No que diz respeito aos pais 

de indivíduos acometidos pela doença, estes tendem a demonstrar sentimentos de angústia, 

desespero e se adaptam a nova rotina de vida, incluindo exames, aplicação de insulina, 

mudança na dieta alimentar e prática de atividades físicas regulares (SBD, 2015; CORREIA 

Jr., 2014). 
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Visto que esta monitoração da doença diminui a qualidade de vida dos cuidadores, 

muitas vezes estes se excluem das suas atividades de lazer e interação social e passam a viver 

inteiramente para manter os níveis glicêmicos estáveis (SOUZA et al, 2011). 

Portanto se faz necessário estudar os aspectos que influenciam a qualidade de vida dos 

cuidadores de diabéticos, já que essa comunidade nem sempre é assistida de forma integral 

pelas equipes de saúde, isso foi perceptível pela falta de literatura específica no que diz 

respeito à comunidade de cuidadores. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 DELINEAMENTO, LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo transversal ex post factos com objetivos de pesquisa 

descritiva correlacional e grupo controle de modalidade quantitativa (HOCHMAN et al 

2005). Os dados da pesquisa foram coletados na Unidade de Endocrinologia Pediátrica do 

Hospital das Clínicas - HC, em Curitiba, que atende grande parte do Estado do Paraná, no ano 

de 2016. 

 

3.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população fonte do estudo foi originada por 350 cuidadores, periodicamente 

atendidos na Unidade de Endocrinologia Pediátrica do HC (UEP). Segundo o cálculo 

amostral baseado no erro amostral de 5%, nível de confiança de 95% e percentual máximo de 

95% obteve-se a amostra necessária de representatividade populacional de 70 participantes 

familiares/cuidadores com diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1. Os 70 participantes do 

grupo focal e os 70 do grupo controle foram selecionados por conveniência, os pais que 

participaram da pesquisa foram selecionados em um raio de 450 km de Curitiba (área de 

atendimento da UEP), para o grupo controle buscou-se pais neste mesmo raio de km.  

Para o cumprimento das questões éticas envolvidas em pesquisa com seres humanos, o 

presente estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP) da 

UNICENTRO, tendo como o número do CAEE 53425415.0.0000.0106. 

 

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO  
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Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão do grupo: cuidadores de 

crianças e adolescentes com DM1 com idade entre 2 a 17 anos, os pacientes deveriam ser 

atendidos e frequentarem constantemente a unidade de endocrinologia pediátrica do HC 

(UEP); aceitarem participar da pesquisa e preencherem corretamente todos os questionários.  

 Para atender a demanda do grupo controle os indivíduos deveriam ser pais de crianças 

ou adolescentes com idade de 2 a 17 anos, estarem frequentando a escola regularmente, os 

filhos não poderiam fazer uso contínuo de nenhum medicamento, ou apresentarem nenhuma 

doença crônica. 

 Foram excluídos da amostra do grupo DM1 pacientes no período de lua de mel, pois 

segundo Dib (2006), este período chamado de remissão ou lua de mel se caracteriza pela 

produção de quantidades variáveis de insulina após o período de diagnóstico, fazendo com 

que o paciente tenha menor necessidade desta. Pacientes na primeira infância (menos de dois 

anos); acompanhantes de viagem do paciente com Diabetes com menos de uma geração de 

ascendência; pacientes com diabetes tipo 2; pacientes com diabetes secundário e diabetes 

associados a comorbidades.  

Do grupo controle foram excluídos pais cuidadores de crianças/adolescentes que 

apresentavam alguma doença crônica ou estivessem participando de algum tipo de tratamento 

medicamentoso no último ano e pais que apresentassem algum transtorno psicológico.  

 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

Os participantes foram convidados a responder quatro questionários que compuseram 

os instrumentos desta pesquisa durante o período que aguardavam atendimento. Aqueles que 

concordaram em participar assinaram o TCLE, foram triados individualmente pela 

pesquisadora, obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão. Os questionários foram 

respondidos individualmente na sala de espera e/ou na sala de reuniões da Unidade de 

Endocrinologia Pediátrica. Cada coleta durou em média 40 minutos, esta realizou-se entre os 

meses de julho e setembro de 2016.  

A coleta de dados do grupo controle foi realizada através de visitas domiciliares, onde 

foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e após ciência dos termos, responderam aos 

questionários. Inicialmente foram coletados o total de 197 questionários após serem 
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analisados foram excluídos 57 (30 questionários do grupo controle e 27 do grupo de 

cuidadores de DM1) por não atenderem as demandas dos critérios de inclusão e exclusão.  

Um dos instrumentos utilizados para a mensuração da qualidade de vida foi o 

questionário WHOQOL-100 organizado pelo Ministério da Saúde. A versão em português 

deste inventário foi desenvolvida no Centro WHOQOL no Brasil, no Departamento de 

Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, este questionário 

foi elaborado baseando-se nos pressupostos de que a qualidade de vida é uma construção de 

algo subjetivo que leva em consideração a percepção do indivíduo em questão, sendo assim 

um instrumento multidimensional composto por dimensões positivas e negativas.  

O WHOQOL-100 é composto de 100 questões, que avaliam 6 domínios: Físico, 

Psicológico, Nível de Independência, Relações Sociais, Meio Ambiente e Espiritualidade/ 

Crenças Pessoais. Suas características psicométricas têm como consistência interna validade 

discriminante, validade de conteúdo e validade concorrente que preencheram os critérios 

primários em uma avaliação preliminar. Sua consistência interna foi medida pelo coeficiente 

de Cronbach e apresentou de validade de 0,93 (FLECK, 2000). 

Por este ser um instrumento de autoavaliação, ele é autoexplicativo. O questionário só 

foi lido pelo entrevistador caso o entrevistado fosse não alfabetizado. O entrevistador 

esclareceu qualquer dúvida durante a aplicação do questionário fazendo com que o 

entrevistado sinta-se confortável com a situação (FLECK, 2000). 

O cálculo do WHOQOL-100 foi realizado através programa Microsoft Excel 

(PEDROZO et al, 2009). Todas as respostas se davam em escalas fechadas estilo escala de 

Likert, sendo um arranjo de 5 elementos tendo variabilidade de 1 que corresponde a 0% a 5 

que corresponde a 100%. Para que a pontuação seja feita deve ser verificado se todas as 

questões foram respondidas, inverter-se a 18 questões e calcular cada faceta por média 

aritmética simples seguida de uma multiplicação por 4 (devem ser computadas somente as 

facetas que possuírem 3 itens válidos).  Realiza-se a contagem total dos itens respondidos 

pelos avaliados e este só será computado no cálculo final se cada indivíduo preencher ao 

menos 80% dos itens do instrumento, após este processo é realizada a estatística descritiva de 

cada domínio, sendo os elementos calculados com média, desvio padrão, valor máximo e 

valor mínimo (PEDROSO; PILATTI; REIS, 2009). (Anexo 1) 

O Inventário de sintomas de stress para adultos de Lipp (ISSL) foi aplicado neste 

estudo. O Lipp se caracteriza por avaliar sintomas físicos e psicológicos do estresse e até 

mesmo propensão a este, descriminando o estresse em cinco etapas: sem estresse, alerta, 
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resistência, quase exaustão e exaustão. O inventário apresenta 0,91 de precisão na escala geral 

de estresse (LIPP, 2000; ROSSETTI et al, 2008). 

O inventário de estresse para adultos padronizado por Lipp e Guevara é construído sob 

o modelo trifásico de Selye, é considerado auto aplicativo e fornece medida objetiva dos 

sintomas de estresse em jovens acima de 15 anos e adultos, sua aplicação foi feita de maneira 

individual (ROSSETTI et al, 2008). 

O primeiro quadro de respostas é composto de 15 questões que se dividem entre 

sintomas psicológicos e físicos, referente às últimas 24 horas e identifica a Fase 1 do estresse 

que é descrita como alerta. O segundo quadro é composto também de 15 questões, porém faz 

referência a última semana, este é subdividido em duas partes:  Fase 2 ou resistência e Fase 3 

que é descrito como quase exaustão, visto que esta é considerada a fase intermediária entre a 

resistência e a exaustão. E por último o terceiro quadro é composto de 11 sintomas 

psicológicos e 12 físicos que fazem menção ao último mês, este quadro faz referência a Fase 4 

ou exaustão. Após o término da resolução do inventário foi feita contagem dos pontos dos 

sintomas do respondente, consultou-se a tabela de porcentagem para diagnosticar se a pessoa 

apresenta ou não estresse, em caso positivo, examinou-se qual a fase em que ela se encontra e 

qual a predominância dos sintomas físicos ou psicológicos (LIPP, 2000; ROSSETTI et al, 

2008). (Anexo 2) 

Para avaliar qualidade do sono foi utilizado o índice de qualidade do sono de 

Pittsburgh – PSQI-BR (IQSP) que apresenta sensibilidade de 89,6% e especificidade de 

86,5%, este instrumento avalia a qualidade do sono no último mês tendo por objetivo oferecer 

uma medida de qualidade de sono padronizada. O questionário consiste em 19 itens de 

autoadministração que são agrupadas em 7 domínios distribuídos em uma escala de 0 a 3, 

onde 0 indica nenhum problema e 3 problema grave. Os componentes são: (1) qualidade 

subjetiva do sono; (2) latência do sono; (3) duração; (4) eficiência habitual do sono; (5) 

alterações do sono; (6) utilização de medicação para o sono; (7) disfunção diurna (CARDOSO 

et al, 2009; CHELLAPPA e ARAUJO, 2007). Seus escores são somados para conferir uma 

pontuação global do IQSP, a qual varia de 0 a 21. Pontuações de 0-4 indicam boa qualidade 

do sono, de 5-10 indicam qualidade ruim e acima de 10 indicam distúrbio do sono, sua 

confiabilidade foi indicada pelo Coeficiente Kappa-Ponderado (K = 0,81), cujo valor é 

considerado uma alta concordância intra-examinador (CHELLAPPA e ARAUJO, 2007). 

(Anexo 3) 

Por fim foi utilizado o questionário de matutinidade/vespertinidade versão de auto 

avaliação (MEQ) que é um instrumento internacionalmente validado (ZAVADA et al., 2005). 
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As questões que compõem o questionário de MEQ são baseadas na preferência do horário de 

dormir e de acordar e de realizar atividades, que é composto de respostas habituais a respeito 

da vida diária. O resultado é dado por um valor numérico, que varia entre 16 e 86 pontos, 

classificando o indivíduo em cinco tipos diferentes: “vespertino extremo” (16 a 30 pontos), 

“moderadamente vespertino” (31 a 41 pontos), “indiferente” (42 a 58 pontos), 

“moderadamente matutino” (59 a 69 pontos) e “matutino extremo” (70 a 86 pontos) 

(ROENNEBERG, 2004) Para melhor distribuição os resultados serão apresentados agrupados 

em vespertino, intermediário e matutino. (Anexo 4) 

 
 
3.5 ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

Os questionários e as variáveis das triagens foram digitados no banco de dados do 

Software Microsoft Excel 2010, utilizando-se da técnica de validação da dupla digitação e 

validação para checagem de erros. Posteriormente os dados foram tabulados e analisados pelo 

SPSS. Foi realizada análise através das estatísticas descritivas de medidas de tendência central 

(média) e medidas de variabilidade (desvio padrão e percentual). Para Dancey e Reidy (2006) 

as análises descritivas nos proporcionam entender melhor um conjunto de dados através das 

suas características. Para determinar se as proporções pareadas das amostram são diferentes 

foi utilizado do teste McNemar, as variáveis categóricas de frequência foram analisadas 

através do teste de Qui-quadrado, que tem como principal objetivo comparar proporções. 

Posteriormente os dados foram tratados a partir do teste de Pearson para correlação e o teste-t 

de student na comparação entre os grupos, com o nível de significância estimado em 0,05. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Inicialmente são apresentados os dados de caracterização da amostra estudada 

composta por 140 indivíduos ao total (Tabela 1), sendo estes divididos em dois grupos com 

n=70 cuidadores de crianças e adolescentes com DM1 e n=70 no grupo controle. Observando 

a Tabela 1 é possível perceber a semelhança no que diz respeito à idade dos pais, porém 

percebe-se que existe diferença significativa entre a idade dos filhos. 

Tabela 1- Caracterização da amostra em anos comparados entre grupos controle e focal . 
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 Cuidadores de 
DM1 

Grupo Controle  

 Média Dp Média Dp T 

Idade dos pais 35,93 ±6,05 34,90 ±6,62 -0,958 

Idade dos filhos 10,73 ±2,93* 8,98 ±3,65 -3,123 

Tempo de doença 3,68 ±1,72 - - - 

* p<0,05 

Através da caracterização sociocultural foi possível constatar na Tabela 2, que o perfil 

dos grupos é homogêneo em sua maioria, diferença existentes apenas entre nas variáveis de 

nível sócio econômico (x²=40,22 e p <0,001) e o nível de escolaridade (x²=60,0 e p <0,001). 

Tabela 2- Caracterização sociodemográfica de pais com filhos diabéticos e grupo controle. 

 Cuidadores de DM1 Grupo Controle   

   x² P 

GÊNERO 

Feminino 87,1% 90% 0,28 0,59 

Masculino 12,9% 10% 

GÊNERO DO FILHO  

Feminino 48,6% 55,7% 0,71 0,39 

Masculino 51,4% 44,3% 

ESTADO MARITAL 

Separado 30% 18,6% 4,48 0,10 

Casado 57,7% 72,9% 

Solteiro 14,3% 8,6% 

MORADIA 

Casa Própria 90% 85,7% 0,60 0,43 

Aluguel 10% 14,3% 

NÍVEL SOCIO ECONOMICO 

600,00-1.349,00 29,9% 1,4% 40,22 0,001 

1.350,00-2.249,00 31,4% 11,4% 

2.500,00-3.999,00 42,9% 17,1% 
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4.000,00-7.799,00 18,6% 22,9% 

7.800,00-
18.799,00 

4,3% 34,3% 

18.800,00 0% 12,9% 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Sem Instrução 0% 0% 60,0 0,001 

Fundamental 25,8% 2,8% 

Médio 61,5% 21,4% 

Superior 12,9% 75,7% 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados do questionário de estresse, onde torna-se possível 

perceber a diferença significativa entre os grupos, sendo constatado que o grupo de 

Cuidadores de DM1 tem maior nível de estresse que grupo controle (x²=39,8). A Tabela 4 

apresenta as incidências de sintomas mais prevalentes de estresse. 

Tabela 3- Distribuição da classificação de estresse em os grupos 

 Cuidadores de DM1 Grupo Controle   

   x² P 

Não tem estresse 18,3% 68,6% 39,8 0,001 

Fase de Alerta 12,9% 4,3% 

Fase de Resistência 60% 21,4% 

Fase Quase Exaustão 8,6% 2,9% 

Fase Exaustão 0% 2,9% 

 

Tabela 4- Comparação dos sintomas de estresse físicos ou psicológicos 

 Cuidadores de 
DM1 

Grupo 
Controle 

  

   x² P 

Não tem Estresse 18,6% 68,6% 39,3 0,001 

Sintomas Físicos 51,4% 11,4% 

Sintomas 30% 20% 
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Psicológicos 

 

As Tabelas 5 e 6 apresentam os resultados vinculados aos inventários de sono. Na 

Tabela 5 é possível perceber a diferença significativa entre os grupos, sendo os cuidadores de 

DM1 com maior comportamento de sono ruim (x²=24,5). Já a Tabela 6 possibilita a perceber 

que a maioria dos cuidadores de crianças e adolescentes com diabetes são vespertinos 54,3% 

enquanto a maioria dos pais do grupo controle é matutino 47,1%. 

 Tabela 5- Comparação dos níveis de qualidade do sono 

 Cuidadores de DM1 Grupo Controle   

   x² p 

Sono Bom 24,3% 65,7% 24,5 0,001 

Sono Ruim 55,7% 27,1% 

Distúrbio do 
Sono 

20% 7,1% 

 

Tabela 6- Características do cronótipo dos grupos 

 Cuidadores de DM1 Grupo Controle   

   x² P 

Vespertino 54,3% 7,2% 42,6 0,001 

Intermediário 34,3% 45,7% 

Matutino 11,4% 47,1% 

 

Na comparação entre os grupos quanto aos domínios e resultados geral da qualidade 

de vida, observa-se diferença significativa entre os domínios do Whoqol-100, com exceção do 

domínio de Nível de Independência. 

Tabela 7- Comparação dos domínios de qualidade de vida  

 Cuidadores de DM1 Grupo Controle 

 Média Dp Média Dp t 

Dom. Físico 12,94 ±2,65* 13,75 ±1,91 -2,068 



25 

 

Dom. Psic. 13,37 ±2,52* 14,24 ±1,77 -2,364 

Dom. Nível de 
Indemp. 

15,83 ±2,33 16,18 ±1,92 -0,978 

Dom. 
Relações Soc. 

13,90 ±2,96* 15,14 ±1,83 -2,969 

Dom. Amb. 12,76 ±2,05* 13,96 ±1,56 -3,925 

Dom. Esp. 16,13 ±2,85* 17,00 ±2,26 -2,001 

Whoqol Geral 13,64 ±1,99* 14,66 ±1,39 -3,517 

* p<0,05  

A Tabela 8 demonstra a correlação entre os inventários de qualidade de vida, sono e 

estresse vinculados ao tempo de doença e a hemoglobina glicada. As relações encontradas 

foram entre a qualidade de vida e os resultados de sono e estresse, bem codmo da entre 

HbA1c e estresse dos cuidadores de DM1.   

Tabela 8- Correlação entre qualidade de vida, níveis de estresse, sono dos pais cuidadores de 

crianças e adolescentes com DM1 e tempo de doença e Hemoglobina Glicada (HbA1c) dos 

filhos, utilizando o teste de Pearson 

 Qualidade de 
Vida 

Q. Sono Nível de 
Estresse 

Tempo de 
doença 

HbA1c 

Qualidade de Vida 1     

Q. do Sono -0,54** 1    

Nível de Estresse -0,35** 0,52** 1   

Tempo de doença 0,08 -011 -0,19 1  

HbA1c -0,05 0,107 0,30* 0,002 1 

**p<0,001; *p<0,05 

 

5 DISCUSSÃO 

Este estudo investigou a qualidade de vida e as variáveis relacionadas ao estresse e a 

qualidade do sono dos cuidadores de filhos com DM1. A comparação entre os grupos, 

possibilitou a percepção de diferenças em algumas variáveis testadas, entre os pais cuidadores 

de crianças e adolescentes com diabetes melittus tipo 1 e pais cuidadores de crianças e 

adolescentes sem doenças crônicas. Sabendo que a família, em geral, é provedora do cuidado 

de seus membros e que por alguma razão inspiram o ato de cuidar, o guia prático dos 
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cuidadores do Ministério da Saúde salienta a ideia de que cuidador é o ser humano com 

qualidades especiais expressadas pelo comportamento de amor à humanidade, doação e 

solidariedade (BRASIL, 2008).  

 Santos, Freitas e Pinto (2014), salientam que a maioria dos diagnósticos de DM1 

ocorre na infância ou no início da adolescência, o presente estudo avaliou 70 cuidadores de 

crianças e adolescente com DM1, a idade média dos filhos com diabetes tipo 1 foi de 10,73 e 

a média do tempo de doença é de 3,68 (Tabela 1). 

A amostra do presente estudo foi constituída em sua maioria por cuidadoras do sexo 

feminino (87,1%), (Tabela 2) no estudo de Amendola et al (2008) foi encontrado resultados 

semelhantes em cuidadores de pacientes com acidente vascular encefálico (AVE) onde 83% 

foram do gênero feminino. Resultado este já esperado, pois segundo Gonçalves et al (2005) o 

papel de cuidar historicamente está ligado à mulher, ela ganhou o título de cuidadora do lar, a 

literatura tem dado ênfase a figura materna majoritária quando se trata de cuidado aos filhos 

com doença crônica (OKIDO et al, 2016; BATISTA et al, 2015).  Isto tende a justificar-se 

pelo fato que as mães estão vinculadas aos cuidados diários dispensados aos filhos e demais 

membros da família, em geral são as mães que acompanham os filhos nas suas rotinas de 

exames e atendimentos médicos (SCHMIDT, 2007).  

Corroborando com estas informações, Gonçalves et al (2006), salientam que outros 

cuidados, como o de idosos, na sua grande maioria são efetuados por mulheres. No passado as 

mulheres não saiam de suas residências para trabalhar podendo dispensar maior tempo aos 

cuidados vinculados à família (ARAUJO et al, 2013). As cuidadoras de crianças e 

adolescentes com DM1 do presente estudo 51,4% mães de meninos; casadas 57,7% e com 

residência própria 90% dados estes semelhantes ao grupo controle, isto nos possibilita refletir 

que a diferença encontrada na qualidade de vida não está ligada ao perfil sociodemográfico 

das famílias. 

 Percebeu-se também a diferença existente entre o nível sócio econômico e 

escolaridade dos sujeitos analisados (Tabela 2), 62% dos cuidadores de doentes crônicos 

apresentaram nível de escolaridade médio enquanto o grupo controle apresentou maior 

proporção (75%) de nível de escolaridade superior. Relevante destacar que a proporção de 

renda foi maior no grupo controle, 34,3% desta amostra tem renda estimada entre 7.800,00 à 

18.799,00, já no que se refere ao pais do grupo DM1 o maior percentual 42,9% encontra-se 

com renda entre 2.500,00 à 3.999,00. Perceptível, portanto que o grupo controle tem o nível 

financeiro e nível de escolaridade maior do que o grupo de cuidadores de DM1, esta diferença 

pode ser explicada pelo local onde os dados foram coletados, visto que a Unidade de 
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Endocrinologia Pediátrica do Hospital de Clinicas é um órgão público de saúde. Segundo o 

estudo de Ribeiro et al (2006), a população que mais utiliza os serviços públicos de saúde, são 

indivíduos com baixa escolaridade e renda per capita menor em relação a usuários do serviço 

privado.  

 A maioria dos cuidadores de DM1 81,5% manifestaram níveis de estresse 

preocupantes e apenas 18,3% não apresentam sintomas de estresse disfuncional. Em 

contrapartida 68,6% dos cuidadores de crianças sem patologia não apresentam estresse e 

31,4% dispõem de níveis de estresse alarmante (x2= 39,8 e p=0,001). Souza et al (2011), em 

seu estudo entrevistaram 10 mães de crianças com diagnóstico de Diabetes tipo 1, onde 

através do método de discurso do sujeito coletivo (DSC), descreveu que as pessoas com maior 

tendência ao quadro de estresse são aquelas encarregadas “do cuidar do paciente” ou seja, 

administram diretamente o cuidado ao filho doente, dado este que corrobora com os achados 

do presente estudo.  

Ao analisar as respostas do questionário descritos na Tabela 3 em relação aos 

comportamentos de estresse, foi possível observar que os pais que desempenham a função de 

cuidar de filhos com doenças crônicas apresentaram maior nível de estresse, o que 

possivelmente pode estar ligado à patologia do DM1 e aos cuidados necessários com a 

doenças. Este comportamento exercido pelos pais influencia sua vida de forma direta, 

contribuindo para o aumento do estresse disfuncional. (CASTANO-MORA e CANAVAL-

ERAZO, 2015).  

 O estudo de Murphy et al (2007), que utilizaram abordagem qualitativa, realizado 

com 40 cuidadores de crianças com deficiência mental. Através da percepção de suas 

experiências os autores elaboraram cinco classes de respostas inerentes ao comportamento de 

cuidar, sendo elas: (I) estresse do cuidar; (II) Impacto negativo na saúde do cuidador; (III) 

partilha dos encargos; (IV) preocupar-se com o futuro; (V) estratégias de enfrentamento do 

cuidador. Foi percebido que o estresse referenciado ao cuidar está diretamente ligado à 

sobrecarga do cuidado, os cuidadores descrevem a ansiedade ligada aos acontecimentos do 

dia a dia, como por exemplo ir à escola. Os autores relatam que o estresse em larga escala de 

tempo pode causar prejuízos consideráveis à saúde dos cuidadores. 

Brito (2009), ao analisar o caso de uma cuidadora de IRC (insuficiência renal crônica) 

constata que os prejuízos causados pelo estresse de cuidar interferem diretamente na saúde do 

cuidador, o alto nível de estresse acarretou distúrbios do sono e do apetite, sendo que este 

desencadeou um considerável aumento de peso. A autora constatou ainda que a mudança de 
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humor ocasionada pelo estresse trouxe isolamento social e dificuldade de socialização por 

parte da prestadora de cuidados. 

Estudos literários como o da pesquisadora e psicóloga Paula Gomide e seus 

colaboradores (2005), apontam que o estresse vivenciado pelos pais tem relação direta com o 

desenvolvimento disfuncional ou controle de doenças vivenciadas pelos filhos. Através dos 

resultados obtidos na pesquisa pelo inventário de estresse apresentados na Tabela 3, torna-se 

fundamental o trabalho voltado aos cuidadores visando reduzir este quadro, haja visto que a 

busca pelo tratamento satisfatório tem ligação com a saúde psicológica dos pais que exercem 

a função de cuidar (PENNING e WU, 2016).  

Ao analisarmos os relatos de Almeida et al (2006) realizado com 6 mães com filhos 

portadores de doenças crônicas,  pode-se perceber que o estresse tende a aumentar frente ao 

diagnóstico da doença. A presente pesquisa demonstrou maior índice de estresse em 

cuidadoras de filhos com DM1 que em seus pares, isso pode ter ocorrido devido ao 

surgimento da doença, visto que esta é inesperada para a família, o receio que envolve o 

diagnóstico e o prognóstico pode levar os pais a uma carga desordenada de estresse. 

 Em conversas informais com as mães durante a explicação da pesquisa, foi possível 

perceber em seus relatos que a desestrutura psicológica ocorre no momento do diagnóstico e 

se torna intensificada ao longo do tratamento. O medo e a angústia juntamente com a 

ansiedade de não saber como lidar com a doença, gera uma descarga grande de estresse no 

organismo dificultando a recuperação da homeostase.  

O estresse vivenciado por pais e mães de crianças e adolescentes é nominado de 

estresse parental, caracterizado pelo desenvolvimento de comportamentos estressantes que 

passam a agir de forma disfuncional sobre a vida dos genitores, que tem a responsabilidade de 

desempenhar o papel de cuidador. Os pais precisam enfrentar a dificuldade em colocar limites 

e não se tornarem superprotetores, visto que estas andam lado a lado no desenvolvimento do 

papel de cuidar (RIBEIRO; PORTO; VANDENBERGHE, 2014). 

Alguns autores como Castro e Pissinini (2002); Meneses (2007) sugerem que com a 

experiência da doença crônica possam surgir episódios disfuncionais, o qual eles chamam de 

estresse pós-traumático, sendo esta uma das formas de estresse que pode ser desenvolvido 

através do susto do diagnóstico inesperado. O estresse é uma reação psicofisiológica 

complexa que provoca desequilíbrio no organismo e ameaça a homeostase interna e tem 

relação direta com intensidade e duração. Este comportamento pode ser desencadeado por 

uma experiência inesperada e desconhecida, como é o caso do DM1 (BORGES et al, 2009). 



29 

 

Garcia e Silva (2015), explicam que o estresse pós-traumático está associado ao 

desenvolvimento de sintomas característicos, posterior a exposição a um agente estressor. Os 

sintomas do transtorno e estresse pós-traumático (TEPS) são percebidos geralmente três 

meses após o evento (estresse agudo) que desencadeou o comportamento de estresse, ou 

(estresse crônico) seis meses após a exposição ao agente estressor.  No presente estudo 

observamos que a maioria (81,5%) dos pais de pacientes com DM1 já apresentam estresse 

crônico haja vista o tempo de doença encontrado (3,68±1,72 anos). Sendo assim os 

cuidadores já apresentam comportamento de estresse instalado em suas vidas.  

Fica evidente que tendo como característica principal dos seus afazeres a assistência a 

pessoas que necessitam de cuidado, é fundamental que o cuidador aprenda a lidar com as 

novas situações impostas pela doença e busque compreender que os sentimentos que a doença 

pode causar no seu portador são condições sine qua non na resposta ao estresse negativo ou 

disfuncional (CASTANO-MORA e CANAVAL-ERAZO, 2015; SOUZA et al, 2011). 

 Foi possível perceber com os resultados obtidos que 60% dos cuidadores de DM1 se 

encontram na fase denominada como resistência (Tabela 3). Nesta fase o organismo busca 

resistir ao desgaste de energia causado pelo agente estressor, tentando restaurar seu equilíbrio. 

Neste período há uma grande utilização de energia que acaba gerando baixa libido, sensação 

de cansaço, falta de memória e principalmente pensamento excessivo no agente estressor 

(OLIVEIRA; MATSUKURAB, 2013). 

 Guimarães e Lipp (2011), em seu estudo com 10 cuidadores de pacientes oncológicos 

paliativos, constataram que 40% encontram-se na fase de resistência e 60% na fase de quase 

exaustão ao estresse, dados semelhantes ao encontrado na presente pesquisa para a fase de 

resistência mas diferente na fase de quase exaustão (Tabela 3). Fato este que provavelmente se 

dá pela particularidade da pesquisa ter sido realizada com pais realizando cuidados paliativos 

sobre uma doença muito mais agressiva. No caso do DM1 o medo da morte através de uma 

complicação se faz presente, mas os cuidadores possivelmente tem consciência que exercem 

algum controle sobre a doença tornando distante esta possibilidade. 

O comportamento de estresse aumentando em cuidadores de crianças e adolescentes 

com doenças crônicas pode ocorrer segundo Simonetti e Ferreira (2008), pois a doença 

crônica é vista como um estressor e afeta tanto o indivíduo doente quanto a família, a 

mudança de rotina e a inserção de medicamentos e cuidados mais atentos elevam o nível de 

estresse dos pais. Fato este observado na Tabela 3 onde 68,6% dos cuidadores de DM1 

manifestam estresse na fase de resistência (60%) ou quase exaustão (8,6%) contra apenas 

24,3% (21,4% resistência e 2,9% quase exaustão) do grupo controle. 
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 No estudo com 16 cuidadoras de idosos com doenças crônicas Simonetti e Ferreira 

(2008), observaram que cuidar de um indivíduo com doença crônica já é desgastante por si só, 

quando este envolve vínculo familiar torna-se ainda mais estressante causando perdas sociais 

e frustrações. Honda et al (2014), em seu estudo com 722 cuidadores de idosos observou que 

os altos índices de estresse interferiam na rotina dos cuidadores. Esse aumento estava 

vinculado a jornada de trabalho contínua, a variação do estresse nesses cuidadores resultou 

em desenvolver comportamentos depressivos em cerca de 15% da amostra. 

No que diz respeito aos cuidadores de DM1 alguns fatores como a longa duração da 

doença, a necessidade do controle glicêmico e as restrições alimentares, os episódios de 

hipoglicemia e a sobrecarga do cuidado podem desencadear ansiedade e estar associada ao 

aparecimento do estresse nos cuidadores (COUTINHO  et al, 2014). 

 Um dos fatores contribuintes para os resultados encontrados no nível de estresse dos 

cuidadores de DM1 podem estar relacionados a reestruturar seus estilos de vida. Almeida et al 

(2006) ressalta que o rigor exigido na alimentação para a manutenção de níveis satisfatórios 

de glicemia pode elevar o estresse nos cuidadores, muitas vezes oriundos da falta de 

conhecimento sobre o assunto. Outro fator segundo Sales-Peres et al (2016), a preocupação 

com o futuro dos filhos é um dos agentes corroboram para desencadear e manter o estresse 

vinculado ao medo do futuro com o desenrolar da doença. 

 Corroborando com as informações supracitadas, Leal et al (2012) completa a ideia que 

o aumento do nível do estresse disfuncional se dá pelos sintomas associados à doença e pela 

necessidade constante do controle metabólico exigidos no tratamento do DM1 pelos os 

cuidadores.  Desta forma níveis elevados de estresse já instalado (alerta, resistência e quase 

exaustão) nos indivíduos responsáveis por ajudar no tratamento do paciente DM1 os direciona 

a ficarem mais frágeis psicologicamente e com esgotamento de recursos para lidar com as 

situações, podendo deixar o corpo suscetível a novos agentes estressores (MANORESI et al, 

2014). 

Na fase de quase exaustão (8,6%), que é o intermédio entre a fase da resistência e a 

fase da exaustão, o organismo não consegue mais combater o agente estressor, ocorrendo 

então o enfraquecimento biológico e a maior vulnerabilidade imunológica, ficando suscetível 

assim ao aparecimento de doenças psíquicas e biológicas (LINHARES, 2016). Os cuidadores 

que se encontram nesta fase muitas vezes podem não querer mais agir como cuidador e assim 

repassar esta responsabilidade a outra pessoa ou ao próprio paciente razão pela qual a 

assiduidade e melhoras no quadro clínico podem ficar comprometidas. 
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  Os demais cuidadores de DM1 se dividem entre as fases de alerta (12,9%), que é 

considerada a fase positiva do estresse, onde a adrenalina produzida pelo organismo em um 

curto período de tempo e com baixa intensidade consegue ser transformada e eliminada para 

outros fins biológicos como, por exemplo, a capacidade de resolução de problemas (SANDIR 

et al, 2010). E por fim somente (18,3%) dos pais participantes do estudo não apresentaram 

sintomas de estresse. 

 O questionário de estresse aplicado nesta pesquisa nos propicia observar também a 

sintomatologia apresentada pelos participantes, com manifestações de sintomas psicológicos 

em 30% e sintomas físicos em 51,4% nos cuidadores de DM1, contra 20% e 11,4% 

respectivamente do grupo controle (Tabela 4). Os sintomas psicológicos estão ligados a 

sentimentos de irritação, ansiedade, desvalorização pessoal, hipersensibilidade emotiva, pouca 

confiança consigo mesmo, angústia, dificuldades interpessoais entre outros (DEL BIANCO 

FARIA; CARDOSO, 2010). Torna-se importante salientar que o estresse psicossocial é um 

dos principais fatores que predispõem 60% dos casos de depressão (JOCA et al, 2003).  

Nos resultados da Tabela 4 pode-se observar que os cuidadores de DM1 apresentam 

uma prevalência maior de sintomas físicos. Portanto, o ato de cuidar tem sido apontado como 

um importante desencadeador do estresse, que somado ao contingente de uma doença crônica 

encontra-se associado a repercussões negativas do cuidar, provocando interferência na saúde 

física e psicológica do cuidador (SOUZA et al, 2011).  

Os sintomas físicos podem ser percebidos com o aumento da sudorese, dores e tensão 

muscular, insônia, hipertensão, taquicardia, ranger de dentes, aperto da mandíbula, pés e mãos 

frios, inquietude, náuseas podendo desencadear doenças psicossomáticas. É comum que na 

fase de resistência o indivíduo sinta mais fadiga muscular e as sensações de cansaço 

aumentem (LIPP; MALAGRIS, 2001; RODRIGUES et al 2015; MARONESI, 2014).   

Ao contrário dos achados no presente estudo, Del Bianco Faria e Cardoso (2010) ao 

analisarem 20 cuidadores de crianças com leucemia, encontraram maior proporção de 

sintomas psicológicos (90%). Os cuidadores do estudo atual tem maior prevalência nos 

sintomas físicos, possivelmente os efeitos psicossomáticos se fazem mais presentes nos 

cuidadores de DM1 do que em outras patologias.  

No que diz respeito aos dados analisados sobre o estresse entende-se a importância do 

melhoramento da saúde dos indivíduos estudados, sugere-se que para o controle do estresse 

disfuncional sejam trabalhados grupos terapêuticos, visando o relaxamento físico, com foco 

em resolução de problemas e educacionais para informações reais de como proceder frente a 

uma doença crônica e as alterações cotidianas.  
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Diminuir a ansiedade e trabalhar questões de resiliência e ter conhecimento sobre o 

desenvolvimento (físico e psicológico) dos filhos auxilia os pais no processo de 

enfrentamento e diminuição de comportamentos estressantes. Devemos ressaltar que deve ser 

levado em consideração a percepção cultural e social na qual a família cuidadora se encontra. 

Ao analisarmos a citação do psicólogo americano B.F. Skinner "Os homens agem sobre o 

mundo e o modificam e, por sua vez, são modificados pelas consequências de sua ação." 

(Skinner, 1957, p.1), conclui-se que a modificação do organismo é igualável a modificação do 

ambiente. 

 Tangenciando o estresse temos o sono, uma das variáveis intervenientes na qualidade 

de vida, assim torna-se possível perceber com relação ao presente estudo que o aparecimento 

de maior frequência de sintomas físicos no estresse está correlacionado com a qualidade do 

sono. Cabe comentar que uma das resposta do organismo ao estresse é o aumento da liberação 

de cortisol na corrente sanguínea, sendo que altas concentrações de cortisol está associado 

com a supressão do sono REM (Rapid Eye Movement) apresentando como consequências 

dificuldades em adormecer e manter o sono (DUARTE et al, 2014). 

O sono é um estado fisiológico particular que ocorre de maneira periódica na grande 

maioria dos seres vivos do reino animal, é caracterizado por episódios recorrentes e 

reversíveis (CABALLO et al, 2002; ANCOLI-ISRAEL, 2006) este comportamento de função 

biológica é fundamental para a solidificação da memória, para a conservação e restauração da 

energia e reestruturação do metabolismo energético cerebral (KAPCZINSKI et al, 2004).  

 Esta pesquisa comparou a qualidade do sono de cuidadores de crianças e adolescentes 

com DM1 e o grupo controle, sendo que o distúrbio do sono se manifestou em 20% dos 

cuidadores de DM1 em comparação aos pais com filhos saudáveis (7,1%) (Tabela 5). 

 Os cuidadores com filhos portadores de diabetes tipo 1 apresentaram maior 

prevalência do sono ruim (55,7%) comparado aos sem doenças crônicas (27,1%), sono ruim 

pode ser considerado pelo indivíduo quando este não possui capacidade restauradora, além 

disso a má qualidade de sono influência na regulação do processo da dor (KNUDSEN et al, 

2007). 

 Os dados deste estudo foram semelhantes aos achados no estudo de Cupidi et al 

(2012), que utilizaram de um método semelhante ao do presente estudo, analisaram 80 

cuidadores, sendo eles 40 de DA (doença de Alzheimer) e 40 DP (doença de Parkinson), 55% 

dos cuidadores relataram má qualidade do sono, sendo evidente que as principais queixas 

estavam ligadas a dificuldade para adormecer e o sono perturbado. Os autores relacionaram a 
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baixa qualidade do sono com a percepção do cuidado, o estresse vivenciado no cuidar e sua 

referencia direta na qualidade de vida.  

 Segundo o estudo de Singer et al (2010) a baixa qualidade do sono é comum em 

cuidadores de crianças com doenças crônicas, na literatura encontra-se que os cuidadores 

relatam má qualidade de sono com frequência (HAACK et al, 2009). Para Gallagher, Philips e 

Carroll (2010), a qualidade do sono ruim está associada ao aumento de sentimentos de 

ansiedade e estresse, achado semelhante foi observado no presente estudo onde encontrou-se 

correlação positiva e significante entre a qualidade do sono e o estresse (Tabela 8). Além da 

má qualidade do sono interferir e receber interferência do estresse, ela também pode 

influenciar na percepção dos cuidadores no ambiente e na compreensão das necessidades ou 

cuidados com os filhos (Sawyer et al, 2011). 

 Nozoe e seus colaboradores (2016) estudaram a qualidade do sono de 32 mães de 

crianças com distrofia muscular de Duchenne (DMD) em sua maioria as mães, cuidadoras já 

apresentavam problemas com o sono, descreveram sentir capacidade de sono empobrecida 

com dificuldade nas funções restauradoras. Este estudo vem ao encontro dos achados no 

presente trabalho, onde é possível perceber que 55,7% dos cuidadores de filhos com DM1 

apresentam baixa qualidade do sono em comparação com 27,1% do grupo controle. 

 Utian (2005) salienta que a má qualidade do sono pode desencadear diversos 

problemas que contribuem para a diminuição da qualidade de vida. Pessoas com sono ruim 

apresentam baixa atenção, esquecimento, dores musculares, fadiga, queda na produtividade 

entre outros comportamentos ligados ao cansaço. Autores como Knudsen et al, (2007) e 

Tworoger et al, (2003) descrevem que a baixa qualidade do sono ou sono ruim representam 

fatores de risco para doenças cardiovasculares, quadros endócrinos alterados, baixa 

produtividade no sistema imunológico e alterações cognitivas e psicológicas. 

 No estudo de Feeley et al (2014), com 61 mães de filhos com o diagnóstico de 

displasia broncopulmonar os pesquisadores ao utilizarem o mesmo inventário do presente 

estudo relataram que a maioria das cuidadoras maternas (78,7%) encontravam-se com sono 

clinicamente perturbado, resultados estes semelhantes se somarmos sono ruim (55,7%) com 

distúrbio do sono (20%) dos cuidadores de pacientes de DM1.  

 Rocha e Martino (2010) descrevem sobre o alto nível de estresse laboral e sua 

influência na baixa qualidade do sono, salientam que com o aumento da liberação de cortisol 

o sono tende a ser prejudicado, pois com o aumento da produção deste hormônio, aumenta a 

produção de triptofano e com isso ocorre a inibição da melatonina e da serotonina, fato que 

pode explicar os 27,1% de sono ruim e 7,1% de distúrbios do sono observados no grupo 
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controle também. Corroborando com essa informação, Akerstedt et al (2011) enfatiza que 

tanto a falta de sono quanto o estresse estão diretamente ligados ao aumento da fadiga e da 

sobrecarga que envolve o papel do cuidador.  

 Simpson e Carter (2013) ao estudarem 80 cuidadoras de pacientes com demência e 

constataram que 75% dos cuidadores apresenta sono empobrecido, indicando assim, má 

qualidade do sono. As autoras preveem que os cuidadores que pertencem à mesma casa que o 

sujeito cuidado tende a ter sua qualidade do sono empobrecida, o mesmo pode ser levado em 

consideração nesta pesquisa, sendo que as mães cuidadoras pertencem a mesma residência 

dos filhos cuidados, contribuindo assim para a baixa qualidade do sono. 

 Além dos estressores diurnos ligados ao cuidado da doença, Herbert et al (2015) 

salienta que os pais desenvolvem concomitante preocupação com a hipoglicemia, envolvem-

se regularmente no gerenciamento noturno. As atividades noturnas interrompidas fazem com 

que a duração do período de sono seja mais curto desencadeando disfunções diurnas e a má 

qualidade do sono que se relaciona diretamente com o aumento do estresse e ansiedade 

parental e assim vice e versa (Akerstedt et al 2011). 

  Este contexto cria um círculo vicioso na qual os cuidadores de DM1 são submetidos 

em seu cotidiano. Sullivan-Bolyai et al, (2003) acrescentam que o sono ruim dos pais de 

crianças e adolescentes com diabetes está relacionado com as necessidades apresentadas pela 

doença. O medo de perderem o controle da glicemia e episódios de hipoglicemia noturna 

fazem com que os cuidadores fiquem em estado de alerta, o que por sua vez pode levar ao 

desenvolvimento de privação do sono (HELENO et al, 2009). 

 O estudo de Herbert et al (2015) vem de encontro com a discussão da literatura aqui 

apresentada, ao entrevistar 134 pais cuidadores de crianças com diabetes tipo 1 relatou que 

um terço dos pais descreveram a qualidade global do sono como bastante ruim ou muito ruim, 

isso se deu pela preocupação com hipoglicemias e controle da doença, constatou-se que os 

avaliados efetuavam menos horas de sono do que o recomendado pela FNS (7-9 horas de 

sono) (Fundação Nacional do Sono).  As atividades noturnas aplicadas ao controle do DM1 

interrompem o sono dos pais, proporcionando uma diminuição de horas dormidas 

desencadeando dificuldades em executar tarefas durante o dia.  

 Os resultados encontrados neste estudo com a relação entre hemoglobina glicada e 

baixa qualidade do sono, são consistentes com os achados da literatura. Meltzer e Moore 

(2008) relatam que os pais que se preocupam com a hipoglicemia apresentam baixa qualidade 

do sono, pois tendem a acordar várias vezes para a realização do controle glicemico noturno 
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ou ainda não conseguem dormir por medo de episódios hipoglicêmicos noturnos. Relatos 

como estes ajudam a entender em parte a baixa qualidade do sono encontrado neste estudo.  

 Monaghan e colaboradores (2012), pesquisaram 24 mães de crianças (2-5 anos) com 

DM1, em seus estudos perceberam que a média de sono era de 6,57 horas de dormidas por 

noite, indicando assim má qualidade do sono, 29% das mães relataram que os filhos dormem 

na mesma cama, fator este interveniente para o sono dos pais, outro aspecto discutido pelas 

pesquisadoras foi a percepção no que diz respeito ao regime insulínico, relataram que no 

começo do tratamento as mães tinham orientação de verificar o índice glicêmico várias vezes 

após o diagnóstico, fator este que contribui para a interrupção do sono parental. 

 A privação do sono, baixa qualidade do sono, diminuição de horas dormidas e insônia 

estão presentes na vida da maior parte dos cuidadores de doentes crônicos, a qualidade do 

sono ruim desencadeia o distúrbio do sono, este por sua vez, faz com que os indivíduos 

fiquem mais suscetíveis para desencadear depressão e baixa qualidade de vida (NOZOE et al, 

2016).  

Analisando os dados apresentados, o presente estudo nos possibilita refletir que o sono 

está sendo reflexo dos comportamentos disfuncionais causados pelo estresse. Combater o 

agente estressor e controlar as contingências que estão interferindo no bom funcionamento do 

sono pode ser uma das maneiras de aumentar a qualidade de vida dos cuidadores de crianças e 

adolescentes com doenças crônicas. Não só os grupos terapêuticos e educacionais ajudam na 

melhora do sono, mas também a prática de atividade física leva ao relaxamento muscular que 

interfere diretamente na qualidade do sono, outro ponto que pode ser trabalhado para 

melhorar a qualidade do sono dos pais é a organização da rotina da família e a criação 

inovações tecnológicas de monitoramento noturno da glicemia.  

Santos, Inocente e Martinho (2014), ao entrevistarem 10 enfermeiros do tipo 

cronológico vespertino perceberam que 1 tem qualidade boa do sono e 9 qualidade de sono 

ruim, os autores explicam que a qualidade do sono após uma noite de trabalho é considerada 

ruim ao ser comparada a qualidade do sono após o trabalho diurno, visto que, isso deve 

ocorrer pela falta de ritmicidade biológica e sincronização do sono. A baixa qualidade do sono 

encontrada no presente estudo e o alto índice de pais cuidadores vespertinos (tabela 6) nos 

leva a considerar uma ligação entre ambos os índices, possivelmente os pais tornam-se 

vespertinos por necessidade demandada pela doença. 

Na tabela 6 são apresentados os resultados do questionário que avalia a diferenciação 

cronobiológica dos sujeitos. Com a cronologia faz-se possível entender a capacidade de 

adaptação e desempenho em atividades diárias, analisá-las quando exigidas mudanças dos 
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hábitos de sono que possam determinar privação ou débito desse importante estado funcional 

de cada indivíduo. O cronótipo pode exercer um importante papel na duração e qualidade do 

sono (Roepke e Duffy, 2010). 

Analisando os resultados percebemos que a maior parte dos cuidadores possuem 

características dos cronótipos vespertinos (54,3%) enquanto os participantes do grupo 

controle (7,2%) apresentam hábitos vespertinos em menor porcentagem. Este resultado nos 

leva a conjeturar a respeito do maior número de cuidadores sendo classificados como 

vespertinos. 

Segundo Martino, Silva e Miguez (2005), os indivíduos vespertinos têm como 

características despertar e dormir mais tarde que o comum, apresentando menor tempo de 

sono, o ciclo de vigília do sono nos vespertinos tende a ter baixa eficácia, trazem como 

característica melhor desempenho de funções no período da tarde e da noite e no geral este 

tipo de população compõem de 8% a 10% da sociedade. No presente estudo a quantidade de 

vespertinos cuidadores de DM1 foi muito maior do que o esperado e o grupo controle se 

encaixa no perfil populacional.  

Os autores salientam a importância do estudo do cronótipo, pois é através dele que se 

determinam quais os períodos de maior disposição ao bem estar. A maior parte dos cuidadores 

de crianças saudáveis está classificada como matutinos (47,1%) já os pais de crianças e 

adolescentes com DM1 compõem apenas 11,4%. Os sujeitos classificados como matutinos 

tem preferência por dormir e acordar cedo, geralmente são sujeitos que não se adaptam bem 

ao trabalho noturno, despertam espontaneamente muito cedo, estando aptos para o trabalho 

com seu nível de alerta muito bom. (ALAM et al, 2008; MARTINO, SILVA, MIGUEZ, 

2005). 

E por fim temos os indivíduos intermediários ou indiferente que tem sido apontado 

como os mais flexíveis, ajustando-se melhor aos horários de sono e atividades diárias, os pais 

de diabéticos apresentaram cronótipo intermediário em 34,3% enquanto o grupo controle 

apresentou 45,6%. 

 O presente estudo buscou avaliar a qualidade de vida de cuidadores de crianças e 

adolescentes com DM1. Até a presente discussão, evidenciam-se duas variáveis que são de 

extrema importância para a qualidade de vida e estão expressas nos dois primeiros domínios 

do questionário Whoqol-100 (Estresse e Sono). Ao analisar estes domínios, observou-se as 

diferenças existentes no contexto ligado a qualidade de vida de quem convive com DM1 e de 

quem convive com filhos saudáveis. Grande parte da literatura estudada se propõe em discutir 
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a qualidade de vida e suas variáveis vinculadas ao doente, deixando um olhar coadjuvante aos 

pais. 

A tarefa de cuidar de um indivíduo com doença crônica consome tempo, energia, e 

retira a família da sua zona de conforto, produz mudanças no estilo de vida e pode provocar 

isolamento emocional e social (NUNES et al, 2007). Atualmente as doenças crônicas 

representam um dos maiores gatilhos para o aparecimento do estresse disfuncional, sendo o 

estresse um dos responsáveis pela baixa qualidade de vida dos cuidadores de crianças e 

adolescentes com DM1 (MANOEL, 2013). 

 Costa et al (2013) relembram a necessidade de considerar a família como uma unidade 

de cuidado. Porém, ao mesmo tempo que ela adota uma postura comportamental de cuidado, 

também necessita de um olhar ampliado para o desenvolvimento de sua saúde, manutenção e 

melhoramento da qualidade de vida.  

 O conceito de QV vem sendo definido e marcado pela subjetividade que engloba 

fatores como a percepção do sujeito de bem-estar, condição física, relações sociais, ambiente, 

estado emocional, práticas de espiritualidade ligadas às várias dimensões da vida dos 

indivíduos (HOLMES, 2005). Para tanto este estudo nos possibilita a comparação entre os 

domínios de qualidade de vida do grupo que cuida de filhos com doenças crônicas e o grupo 

com crianças e adolescentes saudáveis (Tabela 7). 

 Ao analisarmos o total geral dos domínios do Whoqol observou-se que cuidadores de 

DM1 apresentam valores significativamente menores (13,64±1,99) quando comparada ao 

grupo controle (14,66 ±1,39) (Tabela 7), esta diferença pode ser entendida como salienta 

Almeida et al (2006) pois, depois do diagnóstico e do prognóstico da doença crônica, 

normalmente se desencadeiam vários sentimentos envolto dos novos comportamentos a serem 

vivenciados, interferindo em todos os níveis de qualidade de vida.  

 O domínio físico que apresenta facetas que envolvem a presença de fadiga, dor, 

desconforto, repouso e sono, apresentou diferenças significativas nas médias de 12,94±2,65 e 

13,75±1,91 respectivamente. Ao associarmos este domínio aos resultados encontrados de 

maior índice de sintomas de físicos de estresse e baixa qualidade do sono, nos possibilita a 

pensar a respeito da dor física causada pela diminuição do sono e aumento do estresse, assim 

os cuidadores sentem-se cansados e fadigados advindos da sobrecarga do cuidado em maior 

escala que os cuidadores de crianças e adolescentes sem doenças crônicas. 

 No estudo feito por Pinto et al (2009) com 118 cuidadores de DA (doença de 

Alzheimer), também encontramos a percepção da maior pontuação do papel físico e 

emocional e sua interferência na qualidade de vida, 58,1% desta população descreveu o 
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impacto negativo de questões físicas como dor corporal (63,6%) e relatou interveniência nas 

questões psicológicas ou emocionais em 60,3% dos avaliados.  

Ao analisarmos as facetas que compõem o domínio físico foi evidente que a faceta 

mais afetada é a da dor e desconforto (48,04 %) o que vem ao encontro aos achados no estudo 

de Silva-Coura et al (2015) no estudo feito com 52 cuidadores de octogenários onde a maioria 

dos avaliados relataram a percepção da faceta de dor e desconforto, como discutido esta faceta 

influência na percepção da qualidade de vida dos sujeitos e intervenções neste ponto devem 

ser levados em consideração. 

 Os autores destacam que a sobrecarga ligada ao trabalho do cuidador acarreta 

alterações negativas sobre sua rotina diária, influenciando o domínio físico. Os pais 

cuidadores muitas vezes acabam por se sobrecarregarem ao suprir todas as responsabilidades 

ligadas a doença, prejudicando de forma direta sua qualidade de vida (SILVA-COURA et al 

2015). 

  Como discutido anteriormente a falta da qualidade do sono tente a prejudicar a parte 

biológica do indivíduo fazendo-o apresentar diferenças estatísticas significativas em relação 

ao grupo controle. Sendo o sono incluído como uma das facetas do domínio físico, este tende 

a atrapalhar o indivíduo ao desempenhar suas atividades diárias prejudicando o cuidado com a 

sua saúde do paciente com DM1 (KOHLSDORF e COSTA JUNIOR, 2012). 

 Para Higa et al (2008), os pais muitas vezes deixam de lado sua saúde e o desconforto 

físico torna-se presente de diversas formas até mesmo como doença aguda. A qualidade do 

sono encontra-se acentuada nesse domínio, sendo ele um dos principais fenômenos para a 

sobrevivência, sua boa qualidade esta intrinsecamente ligada à qualidade de vida. A 

manutenção da rotina diária depende de forma direta de uma noite bem dormida (SOUZA, 

1999). 

 No estudo de Duggleby et al (2016), foram analisados 185 cuidadores familiares de 

idosos com doenças crônicas através da metodologia qualitativa e percebeu-se que os 

cuidadores desenvolveram danos na qualidade de vida ligados a saúde física e a saúde mental, 

os autores enfatizam a falta de capacidade dos cuidadores frente a situações difíceis, e a 

relação negativa com a qualidade de vida.  

O domínio psicológico também mostrou diferenças significativas, os pais cuidadores 

obtiveram a média de 13,37±2,52 enquanto os pais com filhos sem doenças crônicas 

14,24±1,77, visto que as facetas inclusas neste domínio se relacionam com a forma como o 

indivíduo dimensiona sua capacidade de resiliência, avalia a presença de sentimentos 

positivos, capacidade cognitiva como de memória e concentração, habilidade de pensar e 
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aprender, sentimentos ligados à imagem corporal, aceitação corporal, aparência e sentimentos 

negativos, visto que a ultima foi a que apresentou menor satisfação por parte da população 

estudada (49,46%) das respostas mostraram o descontentamento com a percepção dos 

sentimentos negativos (NOBREGA e PEREIRA, 2011).  

 O estudo de Andrade et al (2014) com 23 cuidadoras de pacientes com câncer 

observaram que o domínio mais prejudicado foi o psicológico, em contrapartida o domínio 

físico apresenta-se como bom, os autores avaliaram que a possível insatisfação com o nível 

psicológico se deu pelas recaídas do quadro clínico dos filhos.  

 Rodrigues e Santos (2015) discutem como o estresse afeta diretamente a vida do 

indivíduo, seja ela no âmbito pessoal ou no profissional, desenvolvido pela falta da 

capacidade do sujeito em contornar o agente estressor, isto torna-se o principal influente que 

afeta o nível psicológico da qualidade de vida. Deve ser levado em consideração que o 

estresse não acomete somente o psicológico dos indivíduos, a disfunção interfere no ambiente 

físico/corporal ligados ao cuidadores (CAMELO, 2006). 

 Ferreira, Alexandre e Lemos (2011), estudaram cuidadores de idosos em assistência 

domiciliar e observaram maior pontuação no aspecto emocional . Os autores discutem que a 

pontuação neste aspecto pode ter sido significativa devido ao total de horas dispensadas para 

o cuidado dos indivíduos, o que também pode ter ocorrido no presente estudo, visto que as 

mães passam maior tempo com os filhos com DM1 concentrando todos os cuidados diários 

para o bem estar do filho. 

 Santos et al (2014) ao estudar cuidadores de crianças em tratamento de câncer 

destacou que a condição que mais influenciava no nível de satisfação da qualidade de vida das 

cuidadoras é a saúde mental (25,55%) dos resultados levaram-no a aventar sobre os efeitos 

emocionais vinculados ao cuidar, o desgaste físico juntamente com o fardo psicológico 

desencadeiam qualidade de vida insatisfatória.  

No caso dos pais com filhos diabéticos a preocupação está ligada ao controle 

glicêmico vinculado a utilização correta dos medicamentos, dietas adequadas e a prática de 

atividade física regular que estão presentes no cotidiano. O medo do desconhecido assombra a 

percepção dos pais no que diz respeito ao futuro dos filhos, a forma como a doença se 

desenrolará no futuro faz com que os cuidadores permaneçam apreensivos (FARIA et al, 

2013; RUBIRA et al, 2012). Estudos de Feldberg et al (2011) apontam o que o estresse do 

cuidador está diretamente ligado à gestão da doença (monitorização da glicose e uso da 

insulina), a não adesão do regime adequado, o mau controle metabólico e o status 
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socioeconômico causam desajuste emocional e comportamental e por consequência prejuízos 

na qualidade de vida.   

O domínio descrito como nível de independência não apresentou diferença em relação 

com o grupo controle (15,83±2,33), este domínio é caracterizado pelas facetas que incluem 

mobilidade, atividades de vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos e 

capacidade de trabalho (PEDROSO et al, 2013). É possível perceber que ambos os grupos 

conseguem direcionar suas atividades sem necessitarem de ajudas externas, porém devemos 

levar em consideração que a sobrecarga que apareceu no domínio físico dos cuidadores de 

filhos com doenças crônicas pode estar ligada a este domínio. 

O quarto domínio de relações sociais manifestou diferenças significativas entre os 

grupos, tendo como características o suporte social, atividade sexual e relações pessoais. 

Castro et al,  (2013) explica que as relações sociais dos cuidadores se tornam prejudicadas, 

pois os mesmos tendem a diminuir as suas relações interpessoais muitas vezes privando-se da 

rede social, evitando festas ou locais que dificultem a manutenção da dieta balanceada dos 

filhos. O domínio “relações sociais” está ligado à participação dos indivíduos no contexto 

comunitário. A carência de políticas públicas que contemplem este grupo específico como 

atividade de educação continuada fazem com que as possibilidades de relações interpessoais 

sejam diminuídas (MARQUES et al, 2011).  

No estudo de Amendola et al (2011), foi possível perceber que o domínio de Relações 

Sociais foi alto com boa satisfação (66,7%) entre os 66 cuidadores de pessoas com 

dependência, este domínio avalia o contentamento com os relacionamentos interpessoais e o 

apoio que recebem de  familiares e amigos. Resultado este contrário ao presente estudo onde 

pode-se perceber que as mães entrevistadas são quem destinam a maior parte do cuidado aos 

filhos, o que possivelmente influenciou a insatisfação desde domínio observado (13,90±2,96)  

na presente pesquisa. 

 Para Dallalana e Batista (2014), o papel do cuidador pode interferir diretamente nas 

relações familiares, convivência pessoal e social interferindo diretamente na qualidade de 

vida. Os autores salientam ainda como os hábitos culturais influenciam este domínio, a forma 

como a pessoa interpreta e lida com o fator da doença crônica torna-se dependente das suas 

relações com o mundo. Geraldo et al, (2015) ressaltam que os domínios físicos e psicológicos 

diminuídos podem interferir no domínio de relações sociais, indivíduos com baixa estima ou 

com fadiga excessiva tendem ao isolamento social.  

 O estudo feito com 10 mães cuidadores de Síndrome de Dowm discutiu por meio de 

entrevistas 5 categorias ( acesso ao lazer, acesso a saúde, família, bem estar geral e bem estrar 
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material e direitos) que permitiam maior clareza ao analisarem qualidade de vida, a primeira 

categoria foi a mais discutida pelos pais, pois embora eles relatarem participar de atividade 

físicas regulares, tem o desejo por mais momentos de lazer, visto que estes relatam não ter 

tempo livre devido a ocupação com os filhos (MOREIRA, OLIVEIRA e CRUZ, 2016). 

 Torna-se perceptível nesta pesquisa que o domínio de relações sociais é de extrema 

importância para o desenvolvimento da qualidade de vida satisfatória, a divisão de funções e a 

rede de apoio familiar faz-se indispensável para o aumento da qualidade de vida e saúde dos 

cuidadores de DM1. 

Os domínios, ambiental (12,75±2,05) e de espiritualidade (16,13±2,85) também 

apresentaram diferença significativa entre os grupos, visto que tanto pais com crianças e 

adolescentes com DM1 comparado os pais de crianças e adolescentes saudáveis possuiem 

índices diferentes de agradabilidade com o ambiente e a espiritualidade (Tabela 7).  

O domínio ambiental é composto por oito facetas as quais descrevem o nível de 

satisfação que os indivíduos estão tendo no que diz respeito à segurança física do ambiente e 

do lar, recursos financeiros, habilidades para adquirir novos conhecimentos, cuidados nos 

âmbitos da saúde e social, condições vinculadas a transporte, transito e poluição (PEREIRA et 

al, 2006). 

A partir da análise do domínio ambiental, esta pesquisa encontrou que os cuidadores 

de crianças e adolescentes com DM1 possuem nível socioeconômico menor que o do grupo 

controle, fato este que pode explicar as diferenças encontradas neste domínio. Corroborando 

com estes dados, o estudo de Bagne e Gasparino (2014) realizado com 66 cuidadores de 

pessoas com Doença de Alzheimer também constatou diferença significativa na variável de 

renda mensal em relação ao grupo controle utilizando a análise do domínio ambiental. 

 Segundo Albiero et al (2014) a espiritualidade é aproveitada como uma das principais 

estratégias de enfrentamento das situações adversas e críticas na vida dos seres humanos, 

através dela muitos indivíduos ressiguinificam seus propósitos de vida. Pereira e Soares 

(2015), observaram que os fatores que mais influenciam a QV do cuidador familiar podem ser 

agrupados nos seguintes aspectos: transtornos psicológicos, qualidade do sono ruim; apoio, 

suporte social e acesso aos serviços de saúde; atividades de lazer; problemas de saúde pré-

existentes; espiritualidade e interversões subsidiadas com treinamento para o cuidador. Fato 

que se assemelha muito aos resultados gerais observados nos cuidadores de DM1. 

 Visto através das discussões supracitadas que tanto os filhos quanto os pais tendem a 

diminuição da qualidade de vida ao entrarem em contato com as condições propostas por uma 

doença crônica. Ao pensarmos em algumas estratégias que possam ser desenvolvidas para a 
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melhora da qualidade de vida dos cuidadores de paciente com DM1, destacamos o suporte da 

equipe interdisciplinar, estimulo a atividades de lazer, desenvolvimento da auto estima e do 

autocuidado pessoal,  podem ajudar a melhora da QV. 

De acordo com Greco-Soares e Dell’Aglio (2016), o cuidador do paciente com 

diabetes é um grande desafio para equipe de saúde, a equipe deve estar atenta para 

compreender a história de vida da família e buscar possibilidades para diminuir a tensão do 

cuidar, aos poucos os pais aprenderam a gerenciar suas vidas e a vida dos filhos com diabetes, 

trabalhando para o processo de autonomia dos filhos em cuidar da doença e de si próprios. 

 Ao analisarmos as políticas públicas disponíveis para o enfrentamento do diabetes 

torna-se de extrema importância perceber que todas as estratégias disponibilizadas pelos 

programas de saúde estão destinadas aos doentes, deixando os cuidadores em sua maioria em 

segundo momento. O tratamento disponibilizado para o paciente com diabetes requer vários 

profissionais da saúde para acompanhar a família como um todo, orientações médicas, de 

enfermagem, nutricional, psicológicas, fisioterapêuticas, de assistentes sociais, terapeutas 

ocupacionais, profissionais da educação física e de farmacêuticos são essenciais tanto no 

tratamento como na harmonização familiar. Por não se tratar de uma terapêutica simples 

geralmente os cuidadores são “esquecidos” ou deixados de lado pelos programas de saúde que 

privilegiam em sua maioria os cuidados com o tratamento (GUIDONI et al, 2009; SILVA-

COURA et al, 2015). 

  Para o melhoramento da qualidade de vida dos cuidadores de forma geral, os 

profissionais devem implementar intervenções educativas, buscando esclarecer todos os tipos 

de dúvidas existentes sobre a doença, suas restrições e a nova rotina imposta a essas famílias 

(GUIDONI et al, 2009). Silva et al (2014), destacam a importância do papel do psicólogo 

junto aos pais, tanto no momento do diagnóstico quanto no desenvolvimento das estratégias 

de saúde vinculadas a doença. A escuta terapêutica e as instruções adequadas buscam diminuir 

o nível de estresse gerado pela notícia, o acompanhamento terapêutico disponibilizado pelos 

profissionais da psicologia busca desenvolver estratégias de encorajamento e crescimento 

pessoal a logo prazo nos cuidadores.  

 A Tabela 8 demonstra as correlações encontradas entre qualidade de vida, qualidade do 

sono, nível de estresse, tempo de doença e hemoglobina glicada.  A qualidade de vida se 

correlacionou negativamente com a qualidade do sono, nível de estresse e hemoglobina 

glicada (HbA1c) dos filhos (esta variável não significativamente), nos direcionado a buscar 

ferramentas e instrumentos de trabalhos que consigam alterar estas variáveis no intuito de 

melhorar a qualidade de vida dos cuidadores. 
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O nível de qualidade do sono e o nível de estresse se relacionaram de maneira direta.    

Encontrou-se ainda a existência de correlação entre as variáveis de hemoglobina glicada e 

estresse, constatou-se que o aumento da HbA1c dos filhos apresenta associação com o 

aumento do estresse dos cuidadores. 

Nieuwesteeg e seus colaboradores (2015) estudaram 77 famílias de crianças com 

diabetes tipo 1, objetivaram descobrir se o estresse dos pais era influenciado pela 

hemoglobina glicada dos filhos e  não encontraram correlação. Os autores discutiram ainda 

que o possível resultado pode ter ocorrido porque as crianças faziam uso de bombas de 

insulina o que de certa maneira retira dos pais parte dos cuidados exigidos com o tratamento. 

No estudo de Stallwood (2005) com 73 cuidadores de filhos de DM1 foi observado que 

quanto maior o estresse do cuidador mais baixo os níveis de HbA1c, relação esta semelhante 

aos achados no presente estudo. 

Sabe-se que os principais fatores que influenciam a qualidade de vida estão ligados 

aos hábitos de vida sincronizados com as questões psicológicas como o estresse e as questões 

físicas como aumento das dores musculares e refletidas na baixa qualidade do sono. 

Entendendo qualidade de vida como a principal variável da saúde, por meio desde estudo foi 

possível perceber o quão importante é desmembrar as variáveis que influenciam na qualidade 

de vida, ao entendê-la como parte que formam o sujeito, os profissionais conseguem atingir 

melhores níveis de satisfação ao se proporem a aumentar os índices de saúde dos cuidadores 

de crianças e adolescentes com doenças crônicas.  

Anjos e Zago (2014) em seus estudos evidenciaram a importância do olhar para os 

cuidadores, visto que estes estão propensos a desenvolverem doenças crônicas por meio da 

baixa qualidade de vida. Tornou-se perceptível através do estudo que as práticas descritas para 

melhorar a qualidade de vida ainda hoje são trabalhadas de forma disciplinar, este estudo 

propõem a visão do ser humano enquanto ser biopsicossocial para que desta forma as 

próximas intervenções feitas para melhorar as condições de saúde abarquem todos os 

domínios quem envolvem a qualidade de vida do sujeito e só assim promover estratégias de 

forma interdisciplinar. 

O presente estudo traz como limitações a falta de literatura específica voltada para 

cuidadores de DM1, embora seja uma doença crônica bastante presente na população 

pediátrica mundial, esta traz suas peculiaridades que devem ser analisadas de forma singular. 

Novas pesquisas de cunho longitudinal que avaliem formas de intervenção buscando melhorar 

a qualidade de vida de cuidadores de DM1 ainda são insípidas e necessárias com o intuito de 

auxiliar na promoção de políticas públicas mais eficientes.  



44 

 

Neste estudo observou-se como o comportamento de cuidar interfere de forma direta 

na qualidade de vida dos pais com filhos diagnosticados DM1, ficou evidente também como 

as variáveis de estresse e sono cooperam para a diminuição dos níveis de qualidade de vida. 

Através das comparações observadas no estudo identificamos a insuficiência dos programas 

de saúde ligados aos cuidadores de DM1, os pais tornam-se os coadjuvantes do sistema 

público.  

 

 

 

 

6 Conclusão 

 

Os resultados desde estudo permitiram verificar que os níveis de estresse e baixa 

qualidade do sono influenciam na qualidade de vida dos cuidadores com filhos acometidos 

por diabetes mellitus tipo 1. Percebeu-se que os pais de diabéticos mellitus tipo 1 

desenvolvem maior nível de estresse em relação aos pais com filhos saudáveis, a qualidade do 

sono também foi interveniente no que diz respeito a qualidade de vida.  

Em relação à qualidade de vida foi possível identificar a insatisfação nos domínios 

físico e psicológico, as noites mal dormidas tem como consequência a má qualidade do sono 

oriundo do cuidado prestado.  O estresse também teve destaque no grupo de cuidadores de 

crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1, a população estudada mostrou altos 

níveis de estresse comparado com o grupo controle.  

Por fim deve ser levado em consideração que essas variáveis são interventoras na 

melhora ou piora da qualidade de vida, e que a necessidade de rever a assistência prestada ao 

cuidador é imediata. 
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ANEXO 1- INVENTÁRIO DE ESTRESSE PARA ADULTOS LIPP (ISSL) 
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ANEXO 2-   QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA WHOQOL-100  

WHOQOL- 100 
Versão em português 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 
AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA 

Coordenação do Grupo WHOQOL no Brasil 
Dr. Marcelo Pio de Almeida Fleck 

Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre- RS - Brasil 
___________________________________________________________________________
_ 
Instruções 
Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e 
outras áreas de sua vida. Por favor, responda todas as questões. Se você não tem certeza sobre 
que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece 
mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser a sua primeira escolha. 
Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 
perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência às duas últimas semanas 
.  

Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser: 
Quanto você se preocupa com sua saúde? 

Nada  muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
                        1         2                  3                 4                5 
Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você se preocupou com sua 
saúde nas últimas duas semanas. Portanto, você deve fazer um círculo no número 4 se você se 
preocupou"bastante" com sua saúde, ou fazer um círculo no número 1 se você não se 
preocupou "nada" com sua saúde. Por favor, leia cada questão, veja o que você acha, e faça 
um círculo no número que lhe parece a melhor resposta. 
Muito obrigado por sua ajuda. 
___________________________________________________________________________
___ 

 As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas 
semanas. 
Por exemplo, sentimentos positivos tais como felicidade ou satisfação. Se você sentiu estas 
coisas "extremamente", coloque um círculo no número abaixo de "extremamente". Se você 
não sentiu nenhuma destas coisas, coloque um círculo no número abaixo de "nada". Se você 
desejar indicar que sua resposta se encontra entre "nada" e "extremamente", você deve 
colocar um círculo em um dosnúmeros entre estes dois extremos. As questões se referem às 
duas últimas semanas. 
 
F1.2 Você se preocupa com sua dor ou desconforto (físicos)? 
Nada   muito pouco  mais ou menos  bastante   extremamente 
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1              2                   3                      4                5 
F1.3 Quão difícil é para você lidar com alguma dor ou desconforto? 
Nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                  3                     4                   5 
F1.4 Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você precisa? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F2.2 Quão facilmente você fica cansado(a)? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F2.4 O quanto você se sente incomodado(a) pelo cansaço? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F3.2 Você tem alguma dificuldade para dormir (com o sono)? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F3.4 O quanto algum problema com o sono lhe preocupa? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F4.1 O quanto você aproveita a vida? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
 
F4.3 Quão otimista você se sente em relação ao futuro? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F4.4 O quanto você experimenta sentimentos positivos em sua vida? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F5.3 O quanto você consegue se concentrar? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F6.1 O quanto você se valoriza? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F6.2 Quanta confiança você tem em si mesmo? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F7.2 Você se sente inibido(a) por sua aparência? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F7.3 Há alguma coisa em sua aparência que faz você não se sentir bem? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F8.2 Quão preocupado(a) você se sente? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F8.3 Quanto algum sentimento de tristeza ou depressão interfere no seu dia-a-dia? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
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F8.4 O quanto algum sentimento de depressão lhe incomoda? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F10.2 Em que medida você tem dificuldade em exercer suas atividades do dia-a-dia? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F10.4 Quanto você se sente incomodado por alguma dificuldade em exercer as atividades do 
dia-adia? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F11.2 Quanto você precisa de medicação para levar a sua vida do dia-a-dia? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F11.3 Quanto você precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F11.4 Em que medida a sua qualidade de vida depende do uso de medicamentos ou de ajuda 
médica? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F13.1 Quão sozinho você se sente em sua vida? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F15.2 Quão satisfeitas estão as suas necessidades sexuais? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F15.4 Você se sente incomodado(a) por alguma dificuldade na sua vida sexual? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
 
F16.1 Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F16.2 Você acha que vive em um ambiente seguro? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F16.3 O quanto você se preocupa com sua segurança? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F17.1 Quão confortável é o lugar onde você mora? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F17.4 O quanto você gosta de onde você mora? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F18.2 Você tem dificuldades financeiras? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F18.4 O quanto você se preocupa com dinheiro? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
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1                 2                     3                     4                  5 
 
 
F19.1 Quão facilmente você tem acesso a bons cuidados médicos? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F21.3 O quanto você aproveita o seu tempo livre? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F22.1 Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos) ? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
 
F22.2 Quão preocupado(a) você está com o barulho na área que você vive? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F23.2 Em que medida você tem problemas com transporte? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
F23.4 O quanto as dificuldades de transporte dificultam sua vida? 
nada   muito pouco   mais ou menos   bastante   extremamente 
1                 2                     3                     4                  5 
 
As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de 
fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. Por exemplo, atividades diárias tais como 
lavar-se, vestir-se e comer. Se você foi capaz de fazer estas atividades completamente, 
coloque um círculo no número abaixo de "completamente". Se você não foi capaz de fazer 
nenhuma destas coisas, coloque um círculo no número abaixo de "nada". Se você desejar 
indicar que sua resposta se encontra entre "nada" e "completamente", você deve colocar um 
círculo em um dos números entre estes dois extremos. As questões se referem às duas 
últimas semanas. 
 
F2.1 Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
F7.1 Você é capaz de aceitar a sua aparência física? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
F10.1 Em que medida você é capaz de desempenhar suas atividades diárias? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
F11.1 Quão dependente você é de medicação? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
F14.1 Você consegue dos outros o apoio que necessita? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
 
F14.2 Em que medida você pode contar com amigos quando precisa deles? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
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F17.2 Em que medida as características de seu lar correspondem às suas necessidades? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
F18.1 Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
F20.1 Quão disponível para você estão as informações que precisa no seu dia-a-dia? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
F20.2 Em que medida você tem oportunidades de adquirir informações que considera 
necessárias? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
F21.1 Em que medida você tem oportunidades de atividades de lazer? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
F21.2 Quanto você é capaz de relaxar e curtir você mesmo? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
F23.1 Em que medida você tem meios de transporte adequados? 
Nada    muito pouco      médio     muito     completamente 
1                2                   3                 4                5 
 
As questões seguintes perguntam sobre o quão satisfeito(a), feliz ou bem você se sentiu a 
respeito de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. Por exemplo, na sua vida 
familiar ou a respeito da energia (disposição) que você tem. Indique quão satisfeito(a) ou não 
satisfeito(a) você está em relação a cada aspecto de sua vida e coloque um círculo no número 
que melhor represente como você se sente sobre isto. As questões se referem às duas últimas 
semanas. 
 
G2 Quão satisfeito(a) você está com a qualidade de sua vida? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
G3 Em geral, quão satisfeito(a) você está com a sua vida? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
G4 Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
 
F2.3 Quão satisfeito(a) você está com a energia (disposição) que você tem? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F3.3 Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F5.2 Quão satisfeito(a) você está com a sua capacidade de aprender novas informações? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F5.4 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de tomar decisões? 
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muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
 
 
F6.3 Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
 
F6.4 Quão satisfeito(a) você está com suas capacidades? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F7.4 Quão satisfeito(a) você está com a aparência de seu corpo? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F10.3 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do seu 
dia-a-dia? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
 
F13.3 Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, 
colegas)? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F15.3 Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F14.3 Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de sua família? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F14.4 Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de seus amigos? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
 
F13.4 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de dar apoio aos outros? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
 
F16.4 Quão satisfeito(a) você está com com a sua segurança física (assaltos, incêndios, etc.)? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
 
F17.3 Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F18.3 Quão satisfeito(a) você está com sua situação financeira? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F19.3 Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos serviços de saúde? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F19.4 Quão satisfeito(a) você está com os serviços de assistência social? 
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muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F20.3 Quão satisfeito(a) você está com as suas oportunidades de adquirir novas habilidades? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F20.4 Quão satisfeito(a) você está com as suas oportunidades de obter novas informações? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
 
F21.4 Quão satisfeito(a) você está com a maneira de usar o seu tempo livre? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F22.3 Quão satisfeito(a) você está com o seu ambiente físico ( poluição, clima, barulho, 
atrativos)? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
 
F22.4 Quão satisfeito(a) você está com o clima do lugar em que vive? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
F23.3 Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de transporte? 
muito insatisfeito   insatisfeito nem satisfeito  nem insatisfeito satisfeito  muito satisfeito 
1                                        2                                  3                     4                5 
 
F13.2 Você se sente feliz com sua relação com as pessoas de sua família? 
Muito infeliz     infeliz    nem feliz nem infeliz     feliz     muito feliz 
1                         2                            3                     4              5 
G1 Como você avaliaria sua qualidade de vida? 
muito ruim    ruim    nem ruim nem boa   boa      muito boa 
1                      2                3                      4               5 
F15.1 Como você avaliaria sua vida sexual? 
muito ruim    ruim    nem ruim nem boa   boa      muito boa 
1                      2                3                      4               5 
 
F3.1 Como você avaliaria o seu sono? 
muito ruim    ruim    nem ruim nem boa   boa      muito boa 
1                      2                3                      4               5 
F5.1 Como você avaliaria sua memória? 
muito ruim    ruim    nem ruim nem boa   boa      muito boa 
1                      2                3                      4               5 
F19.2 Como você avaliaria a qualidade dos serviços de assistência social disponíveis para 
você? 
muito ruim    ruim    nem ruim nem boa   boa      muito boa 
1                      2                3                      4               5 
 
As questões seguintes referem-se a " com que freqüência" você sentiu ou experimentou certas 
coisas, por exemplo, o apoio de sua família ou amigos ou você teve experiências negativas, 
tais como um sentimento de insegurança. Se, nas duas últimas semanas, você não teve estas 
experências de nenhuma forma, circule o número abaixo da resposta "nunca". Se você sentiu 
estas coisas, determine com que freqüência você os experimentou e faça um círculo no 
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número apropriado. Então, por exemplo, se você sentiu dor o tempo todo nas últimas duas 
semanas, circule o número abaixo de "sempre". As questões referem-se às duas últimas 
semanas. 
 
F1.1 Com que freqüência você sente dor (física)? 
Nunca      raramente       às vezes       repetidamente       sempre 
1                  2                     3                   4                           5 
F4.2 Em geral, você se sente contente? 
Nunca      raramente       às vezes       repetidamente       sempre 
1                  2                     3                   4                           5 
F8.1 Com que freqüência você tem sentimentos negativos, tais como mau humor, desespero, 
ansiedade, depressão? 
Nunca      raramente       às vezes       repetidamente       sempre 
1                  2                     3                   4                           5 
 
As questões seguintes se referem a qualquer "trabalho" que você faça. Trabalho aqui significa 
qualquer atividade principal que você faça. Pode incluir trabalho voluntário, estudo em tempo 
integral, cuidar da casa, cuidar das crianças, trabalho pago ou não. Portanto, trabalho, na 
forma que está sendo usada aqui, quer dizer as atividades que você acha que tomam a maior 
parte do seu tempo e energia. As questões referem-se às últimas duas semanas. 
 
F12.1 Você é capaz de trabalhar? 
nada     muito pouco      médio      muito          completamente 
1                  2                    3             4                       5 
F12.2 Você se sente capaz de fazer as suas tarefas? 
nada     muito pouco      médio      muito          completamente 
1                  2                    3             4                       5 
F12.4 Quão satisfeito(a) você está com a sua capacidade para o trabalho? 
Muito insatisfeito insatisfeito  nem satisfeito nem insatisfeito  satisfeito muito satisfeito 
1                                  2                              3                                 4                     5 
F12.3 Como você avaliaria a sua capacidade para o trabalho? 
Muito ruim  ruim   nem ruim nem boa   boa   muito boa 
1                    2                 3                    4               5 
 
As questões seguintes perguntam sobre "quão bem você é capaz de se locomover" referindo-
se às duas últimas semanas. Isto em relação à sua habilidade física de mover o seu corpo, 
permitindo que você faça as coisas que gostaria de fazer, bem como as coisas que necessite 
fazer. 
 
F9.1 Quão bem você é capaz de se locomover? 
Muito ruim  ruim   nem ruim nem boa   boa   muito boa 
1                    2                 3                    4               5 
 
F9.3 O quanto alguma dificuldade de locomoção lhe incomoda? 
nada     muito pouco      médio      muito          completamente 
1                  2                    3             4                       5 
 
F9.4 Em que medida alguma dificuldade em mover-se afeta a sua vida no dia-a-dia? 
nada     muito pouco      médio      muito          completamente 
1                  2                    3             4                       5 
F9.2 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de se locomover? 
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Muito insatisfeito insatisfeito  nem satisfeito nem insatisfeito  satisfeito muito satisfeito 
1                                  2                              3                                 4                     5 
 
As questões seguintes referem-se às suas crenças pessoais, e o quanto elas afetam a sua 
qualidade de vida. As questões dizem respeito à religião, à espiritualidade e outras crenças 
que você possa ter. Uma vez mais, elas referem-se às duas últimas semanas. 
 
F24.1 Suas crenças pessoais dão sentido à sua vida? 
nada     muito pouco      médio      muito          completamente 
1                  2                    3             4                       5 
F24.2 Em que medida você acha que sua vida tem sentido? 
nada     muito pouco      médio      muito          completamente 
1                  2                    3             4                       5 
F24.3 Em que medida suas crenças pessoais lhe dão força para enfrentar dificuldades? 
nada     muito pouco      médio      muito          completamente 
1                  2                    3             4                       5 
F24.4 Em que medida suas crenças pessoais lhe ajudam a entender as dificuldades da vida? 
nada     muito pouco      médio      muito          completamente 
1                  2                    3             4                       5 
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ANEXO 3- ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTISBURGH (PSQI-BR) 
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ANEXO 4- QUESTIONARIO DE MATUTINIDADE-VESPERTINIDADE Versão de 

Auto-Avaliação (MEQ-SA) 

 

Nome: _____________________________ Data: ________________________  

Para cada questão, por favor selecione a resposta que melhor descreve você checando o icone 

correspondente. Faça seus julgamentos baseado em como você tem se sentindo nas semanas 

recentes.  

1. Aproximadamente que horário você acordaria se estivesse inteiramente livre para planejar 

seu dia? 

 [5] 05:00–06:30 h  

[4] 06:30–07:45 h  

[3] 07:45–09:45 h 

 [2] 09:45–11:00 h  

[1] 11:00–12:00 h  

2. Aproximadamente em que horário você iria deitar caso estivesse inteiramente livre para 

planejar sua noite?  

[5] 20:00–21:00 h  

[4] 21:00–22:15 h  

[3] 22:15–00:30 h  

[2] 00:30–01:45 h  

[1] 01:45–03:00 h  

3. Caso você usualmente tenha que acordar em um horário especifico pela manhã, quanto 

você depende de um alarme?  

[4] Nem um pouco  

[3] Razoavelmente  

[2] Moderadamente  

[1] Bastante  

4. Quão facil você acha que é para acordar pela manhã (quando você não é despertado 

inesperadamente)?  

[1] Muito difícil  

[2] Razoavelmente difícil  

[3] Razoavelmente facil  

[4] Muito facil  
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5. Quão alerto você se sente durante a primeira meia hora depois que você acorda pela 

manhã?  

[1] Nem um pouco alerto  

[2] Razoavelmente alerto  

[3] Moderadamente alerto  

[4] Muito alerto  

6. Quanta fome você sente durante a primeira meia hora depois que você acorda?  

[1] Nem um pouco faminto  

[2] Razoavelmente faminto  

[3] Moderamente faminto  

[4] Muito faminto  

7. Durante a primeira meia hora depois que você acorda pela manhã, como você se sente?  

[1] Muito cansado  

[2] Razoavelmente cansado  

[3] Moderamente desperto  

[4] Muito desperto  

8. Caso você não tenha compromissos no dia seguinte, em que horário você iria deitar 

comparado com seu horário de dormir usual?  

[4] Raramente ou nunca mais tarde  

[3] Menos que uma 1 hora mais tarde  

[2] 1-2 horas mais tarde  

[1] Mais de 2 horas mais tarde  

9. Você decidiu fazer atividade física. Um amigo sugere que faça isso por uma hora duas 

vezes por semana, e o melhor horário para ele é entre 7-8hs. Tendo em mente nada a não ser 

seu próprio “relógio” interno, como você acha que seria seu desempenho?  

[4] Estaria em boa forma  

[3] Estaria razoavelmente em forma  

[2] Acharia difícil  

[1] Acharia muito difícil  

10. Em aproximadamente que horário da noite você se sente cansado, e, como resultado, 

necessitando de sono?  

[5] 20:00–21:00 h  

[4] 21:00–22:15 h  

[3] 22:15–00:45 h  
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[2] 00:45–02:00 h  

[1] 02:00–03:00 h  

11. Você quer estar no seu melhor desempenho para um teste que você sabe quer sera 

mentalmente exaustivo e durará duas horas. Você esta inteiramente livre para planejar seu dia. 

Considerando apenas seu “reloóio” interno, qual desses quatro horários de teste você 

escolheria?  

[6] 08–10 h  

[4] 11–13 h  

[2] 15–17 h  

[0] 19–21 h  

12. Caso você tivesse que se deitar as 23:00hs, quão cansado você estaria?  

[0] Nem um pouco cansado  

[2] Um pouco cansado  

[3] Moderadamente cansado  

[5] Muito cansado  

13. Por alguma razão, você se deitou na cama varias horas depois que o usual, mas não hà 

necessidade para acordar em um horário especifico na manhã seguinte. Qual dos seguintes 

você mais provavelmente faria?  

[4] Acordarei no horário usual, mas não voltaria a dormir  

[3] Acordarei no horário usual e depois iria cochilar  

[2] Acordarei no horário usual, mas iria voltar a dormir  

[1] Não acordaria até mais tarde que o usual  

14. Em uma noite, você tem de ficar acordado entre as 04:00-06:00hs, para realizar um 

plantão noturno. Você não tem compromissos com horários no dia seguinte. Qual das 

alternativas melhor se adequaria para você?  

[1] Não iria para cama até o plantão ter terminado  

[2] Teria um cochilo antes e dormiria depois  

[3] Teria um bom sono antes e um cochilo depois  

[4] Dormiria somente antes do plantão  

15. Você tem duas horas de atividade fisica pesada. Você esta inteiramente livre para planejar 

seu dia. Considerando apenas seu “relógio” interno, qual dos seguintes horários você iria 

escolher?  

[4] 08–10 h  

[3] 11–13 h  
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[2] 15–17 h  

[1] 19–21 h  

16. Você decidiu fazer atividade física. Uma amiga sugere que faça isso por uma hora duas 

vezes por semana, e o melhor horário para ela é entre 22:00- 23:00hs. Tendo em mente apenas 

seu próprio “relógio” interno, como você acha que seria seu desempenho?  

[1] Estaria em boa forma  

[2] Estaria razoavelmente em forma  

[3] Acharia difícil  

[4] Acharia muito difícil  

17. Suponha que você pode escolher seus próprios horário de trabalho. Assuma que você 

trabalha um dia de cinco horas (incluindo intervalos), seu trabalho é interessante e você é 

pago baseado no seu desempenho. Em aproximadamente que horário você escolheria 

começar?  

[5] 5 horas começando entre 05–08 h  

[4] 5 horas começando entre 08–09 h  

[3] 5 horas começando entre 09–14 h  

[2] 5 horas começando entre 14–17 h  

[1] 5 horas comecando entre 17–04 h  

18. Em aproximadamente que horário do dia você se sente no seu melhor?  

[5] 05–08 h  

[4] 08–10 h  

[3] 10–17 h  

[2] 17–22 h  

[1] 22–05 h  

19. Um escuta sobre “tipos matutinos” e “tipos vespertinos”, qual desses tipos você se 

considera sendo?  

[6] Definitivamente um tipo matutino  

[4] Mais um tipo matutino que um tipo vespertino  

[2] Mais um tipo vespertino que um tipo matutino  

[1] Definitivamente um tipo vespertino 

 _____ Pontuação total para todas as 19 questões Nota:  
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ANEXO 5-  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                      

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Aspectos estressores que 
influenciam a qualidade de vida dos cuidadores de DM1, sob a responsabilidade da 
pesquisador(a) Suélen Cristina Borsoi, que irá investigar quais são os agentes estressores 
que influenciam na qualidade de vida dos cuidadores de crianças e adolescentes com DM1, 
visto que o Diabetes Mellitus tipo um é uma das doenças crônicas que mais acometem a 
população infanto juvenil nos últimos anos. O DM1 causa mudanças constantes na vida do 
portador da doença e de sua família. 
 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

 

Número do parecer:  1.433.061 

Data da relatoria 02/ 03 /2016 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você responderá três 
inventários um de estresse Lipp (ISSL), de qualidade de vida WHOQOL-100, o índice de 
qualidade do sono Pittsburg (PSQUI-BR) e o questionário de matutinidade-vespertinidade 
versão de auto-avaliação (MEQ-SA), os inventários podem ser auto aplicados ou mesmo ter 
o auxilio do pesquisador. Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a 
liberdade de não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter 
iniciado o(a) os(as) inventários sem nenhum prejuízo para você.  
 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: Os procedimentos utilizados serão o preenchimento dos 
inventários, estes podem oferecer o risco de algum desconforto ou constrangimento 
psicológico emocional, caso ocorra algum constrangimento e por ventura você sentir-se 
desconfortável com alguma pergunta relacionado aos inventários e precisar de alguma 
orientação ou sentir-se prejudicado por causa da pesquisa, o pesquisador se responsabiliza 
pela assistência integral, imediata e gratuita. 
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3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de conhecer as 
variáveis do comportamento de estresse que influencia na qualidade de vida dos 
cuidadores, sendo que futuramente esses comportamentos podem ser minimizados com 
estudos futuros. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam 
conseguidas por avaliações serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seus(Suas) 
respostas ficarão em segredo e o                     
seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos(as) questionários, nem quando os 
resultados forem apresentados.  

      

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 
utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

 

Nome do pesquisador responsável: Suélen Cristina Borsoi 
Endereço: Cel. Guilherme de Paula 
Telefone para contato: (45) 99560349 
Horário de atendimento: 08:00 às 18:00 horas 

        

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 
receberá nenhuma compensação financeira.   

       

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 
deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em 
duas vias, sendo que uma via ficará com você.     

   

==================================================================== 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 
Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de 
identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 
teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente 
explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 
submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 
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Curitiba, _______ de ________________ de _____. 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 

       

 

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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