
Avaliação da Qualidade de Vida de Diabéticos com e sem Neuropatia Usuários da Atenção 
Básica de Saúde

Ohana Brandão de Carvalho1, Cintia Raissa Araújo Dantas2, Leônia Nayara Olegário Leite Souza e Silva2, Rayssa 
Castro de Oliveira1*, Maria de Fátima Alcântara Barros3, Antonio Geraldo Cidrão de Carvalho3 

1Pesquisadoras do Laboratório de Fisioterapia na Saúde Coletiva – LabFISC do Núcleo de Estudos e Pesquisas Epide-
miológicas em Fisioterapia e Saúde – NEPEFIS do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba/ 
Alunas do Curso de Fisioterapia/UFPB, João Pessoa, PB, Brasil.
2Pesquisadoras do Laboratório de Fisioterapia na Saúde Coletiva – LabFISC do Núcleo de Estudos e Pesquisas Epide-
miológicas em Fisioterapia e Saúde – NEPEFIS do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba/
Fisioterapeutas, João Pessoa, PB, Brasil.
3Ph.D. Professores Associados do Laboratório de Fisioterapia na Saúde Coletiva – LabFISC do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas Epidemiológicas em Fisioterapia e Saúde – NEPEFIS do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, PB, Brasil.

*e-mail: gecidrao@yahoo.com.br

Introdução. O diabetes mellitus é uma anormalidade endócrino-metabólica, caracterizada por hiperglicemia. A pato-
logia é decorrente de problemas no mecanismo de produção ou ação do hormônio insulina, que interfere na entrada de 
glicose na célula, aumentando, assim, sua concentração plasmática. Objetivo. Identificar pacientes que apresentam 
neuropatia diabética periférica e comparar a qualidade de vida deles com a dos que não apresentam essa condição. 
Método. Realizou-se um estudo do tipo transversal com usuários do SUS, assistidos pelo Programa de Diabetes 
do Centro de Assistência Integrada à Saúde – Jaguaribe, em João Pessoa. A amostra foi composta por 51 diabéticos, 
selecionados aleatoriamente, sendo os participantes alocados em dois grupos: Grupo 1 – portadores de diabetes sem 
neuropatia (GC, n= 36) e Grupo 2 - portadores de diabetes com neuropatia (GN, n= 15). Utilizou-se como instrumentos 
para a coleta de dados uma ficha de avaliação fisioterapêutica e questionários estruturados referentes aos aspectos 
sociodemográficas e de hábitos e atitudes. A qualidade de vida foi avaliada por meio do WHOQOL-bref. O projeto de 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HULW/UFPB. A análise estatística foi realizada por meio de 
estatística descritiva, tendo sido obtida a média, o desvio padrão e a frequência para cada variável, utilizando-se a plani-
lha Microsoft Excel 2010. Resultados. No tocante ao estado civil, 58,3% dos pacientes do GC e 33,3% do GN eram 
casados. A maioria dos pacientes nunca frequentou a escola, correspondendo a 55,5% do GC e a 80% do GN. A renda 
familiar per caput situou-se entre 2 a 3 salários mínimos para 44,4% do GC, enquanto no GN 46,6% recebia menos de 
2 salários mínimos. A maioria da amostra apresentou o tipo 2 de diabetes, correspondendo a 97,2% do GC e 100% do 
GN. A hipertensão arterial foi identificada tanto no GC (63,8%) quanto no GN (66,6%). Os domínios que obtiveram es-
cores mais baixos foram o das relações sociais e o psicológico, em ambos os grupos, domínios estes que tem um papel 
importante na baixa qualidade de vida dos diabéticos. Conclusão. A diferença dos escores entre os dois grupos não 
foi significante, no entanto, em ambos os casos, a média por domínio foi baixa, indicando que a qualidade de vida dos 
diabéticos, independente de apresentarem neuropatia, mostrou-se comprometida. Dessa forma, deve-se trabalhar na 
prevenção e no tratamento, impedindo a progressão da doença e as complicações severas, onde o fisioterapeuta tem 
um papel fundamental nesse processo.
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