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ADDQoL 

 
 
 
Este questionário quer saber sobre sua qualidade de vida - em outras 
palavras, o quanto você acha que a sua vida é boa ou ruim. 
 
 
 
Por favor, em cada item marque um “X” no quadrado que melhor corresponde 
à sua resposta. 
 
Nós queremos saber como você se sente em relação à sua vida nesse 
momento. 
 

I) De um modo geral, minha qualidade de vida atual é: 

        
 excelente muito boa boa nem boa 

nem ruim 
ruim muito 

ruim 
péssima 

 
 
 
Agora, nós gostaríamos de saber como sua qualidade de vida é afetada por 
sua diabetes, pelo controle desta (incluindo a medicação, as consultas 
médicas e qualquer restrição alimentar), e por quaisquer complicações que 
você possa ter. 
 

II) Se eu não tivesse diabetes, minha qualidade de vida seria:  

      
 muitíssimo 

melhor 
muito melhor um pouco 

melhor 
a mesma pior 
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Por favor, responda às afirmações mais específicas nas páginas seguintes.  
Para cada aspecto de vida descrito, você encontrará duas partes: 
 
Para a parte (a):  marque com um “X” o quadrado que indica como a diabetes afeta esse 

aspecto de sua vida; 
Para a parte (b):  marque com um “X” o quadrado que indica o quanto esse aspecto é 

importante para sua qualidade de vida. 
 
 
1 (a) Se eu não tivesse diabetes, eu aproveitaria minhas atividades de lazer:  

      
 muitíssimo mais muito mais um pouco mais da mesma 

forma 
menos 

(b) Minhas atividades de lazer são:  

     
 muito importantes importantes um pouco 

importantes 
nem um pouco 

importantes 
 
2 Atualmente você está trabalhando, procurando emprego ou você gostaria de 

trabalhar?  
 Sim  Se sua resposta for sim, responda os itens (a) e (b). 

 Não  Se sua resposta for não, vá diretamente para a pergunta 3a. 

(a) Se eu não tivesse diabetes, minha vida profissional e minhas oportunidades 
profissionais seriam:  

      
 muitíssimo 

melhores 
muito melhores um pouco 

melhores 
as mesmas piores 

(b) Para mim, ter uma vida profissional é: 

     
 muito importante importante um pouco importante nem um pouco 

importante 
 
3 (a) Se eu não tivesse diabetes, trajetos curtos (por exemplo, dentro da cidade) e viagens 

seriam: 

      
 muitíssimo mais 

fáceis  
muito mais 

fáceis 
um pouco mais 

fáceis 
a mesma coisa mais difíceis 

(b) Para mim, trajetos curtos (por exemplo, dentro da cidade) e viagens são: 

     
 muito importantes importantes um pouco 

importantes 
nem um pouco 

importantes 
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