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RESUMO 

 

Observamos um crescente no número de narrativas de experiências como 
instrumentos valiosos na formação de futuros (as) professores e professoras. As 
narrativas são uma ferramenta tanto para a pesquisa quanto para o ensino. 
Permitem uma releitura do próprio sujeito (que a escreve ou que a lê) e de sua 
relação com o mundo. Neste sentido, estimulam uma formação mais crítica e 
emancipadora, fundamentada no confronto com o olhar do outro e com o olhar sobre 
si mesmo. O presente Trabalho de Conclusão de Curso é um relato de experiência 
pessoal sobre os impactos que uma informação adequada sobre o Diabetes Mellitus 
pode ter para permitir ao paciente maior qualidade de vida. Informação que deveria 
estar presente nas salas de aulas, desde a educação básica. O Diabetes é uma 
doença que vem crescendo muito no mundo e no Brasil é a quarta causa de morte. 
Com um número tão expressivo, existe uma necessidade imediata de informar as 
crianças já na educação infantil sobre a doença em si, sobre a importância de uma 
alimentação saudável e sobre o valor das práticas físicas regulares. Contudo, falar 
sobre diabetes na sala de aula ainda é um tabu. Compartilhar minha experiência 
com a doença é potencializar a urgência de se debater o assunto das séries iniciais 
até a pós-graduação. Vivi as dificuldades de respeito à minha condição por 
desconhecimento de colegas e professores (as) nas diversas salas de aula que 
freqüentei. A população precisa ser conscientizada que muitas doenças podem ser 
evitadas mantendo-se hábitos saudáveis e o Diabetes Mellitus tipo 2 é uma delas. 
Mesmo com a predisposição a desenvolver a doença, que vem crescendo também 
entre as crianças e jovens devido a alimentação rica em gordura e carboidrato, na 
maioria dos casos, a doença pode ser evitada apenas mudando alguns hábitos. 
Neste trabalho, defendemos que informar é conscientizar e, com isto, fomentar o 
respeito ao próximo. Aliás, é muito melhor evitar uma doença, do que ter que tratá-la 
para o resto da vida. 

 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus – Informação. Diabetes Mellitus - Qualidade de 

vida. Diabetes Mellitus - Sala de Aula.  

 
 



ABSTRACT 

 

We observe a growing number of narratives of experiences as valuable tools in the 
training of future teachers. Narratives are a tool for both research and teaching. They 
allow a re-reading of the subject (who writes it or who reads it) and its relation to the 
world. In this sense, they stimulate a more critical and emancipatory formation, based 
on the confrontation with the gaze of the other and with the gaze on oneself. The 
present Course Completion Paper is an account of personal experience on the 
impacts that adequate information about Diabetes Mellitus can have in order to allow 
the patient to have a better quality of life. Information that should be present in 
classrooms, from basic education. Diabetes is a disease that has been growing a lot 
in the world and in Brazil is the fourth leading cause of death. With such a significant 
number, there is an immediate need to inform children already in early childhood 
education about the disease itself, about the importance of healthy eating and about 
the value of regular physical practices. However, talking about diabetes in the 
classroom is still taboo. Sharing my experience as a carrier of the disease is 
enhancing the urgency of debating the subject of the initial grades until graduate 
school. I experienced the difficulties of respecting my condition because of the lack of 
knowledge of colleagues and teachers in the various classrooms I attended. The 
population needs to be made aware that many diseases can be avoided by 
maintaining healthy habits and Type 2 Diabetes Mellitus is one of them. Even with 
the predisposition to develop the disease, which is also growing among children and 
young people due to the high fat and carbohydrate diet, in most cases, the disease 
can be avoided only by changing some habits. In this work, we defend that informing 
is to raise awareness and, with this, to promote respect for others. In fact, it is much 
better to avoid an illness than to have to treat it for the rest of your life. 

 

 
Keywords: Diabetes Mellitus - Information. Diabetes Mellitus - Quality of life. 
Diabetes Mellitus - Classroom. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Observamos um crescente no número de narrativas de experiências como 

instrumentos valiosos na formação de futuros (as) professores e professoras. As 

narrativas são uma ferramenta tanto para a pesquisa quanto para o ensino. 

Permitem uma releitura do próprio sujeito (que a escreve ou que a lê) e de sua 

relação com o mundo. Neste sentido, estimulam uma formação mais crítica e 

emancipadora, fundamentada no confronto com o olhar do outro e com o olhar sobre 

si mesmo. 

 Cunha(1997), no artigo "Conta-me agora! As narrativas como alternativas 

pedagógicas na pesquisa e no ensino", traz uma interessante reflexão sobre como 

podem as narrativas ter caráter educativo, quer na pesquisa, quer no ensino. A 

autora traz a ideia de que, para trabalhar com as narrativas na pesquisa e/ou no 

ensino, é preciso que o próprio sujeito se reinvente, ou seja, que ele seja capaz de 

construir narrativas sobre si mesmo. Serão estas que forjarão a atividade do 

pesquisar e do ensinar. As narrativas são consideradas pela autora estratégias de 

emancipação e formação de consciência. 

 O termo "narrativa" pode ter muitos significados. Assumimos aqui, como Maria 

Isabel da Cunha, uma dimensão pedagógica para o mesmo. Aprende quem lê, mas 

também aprende (e muito) quem narra. Larrosa(2000), no trecho abaixo se refere à 

"novelas", espécie de gênero textual, mas o termo pode ser facilmente aplicado ao 

que estamos construindo como "narrativa": 

 

(...) podemos considerar novela pedagógica todo relato que se deixa ler 
enquanto inclui a possibilidade de que se derive um ensinamento de sua 
leitura. É claro que existem novelas cujas marcas pedagógicas são mais 
enfáticas. (...) se considerarmos "ensinamento‟ qualquer afirmação geral 
sobre a existência humana, à qual a obra possa dar lugar, ou qualquer 
influência que a obra possa exercer sobre o leitor, toda novela poderia ser 
pedagógica, sem prejuízo de suas outras dimensões. E, seguindo essa via, 
poderíamos chegar á conclusão de que o caráter pedagógico de uma 
novela é um efeito de leitura, dado que todo relato, toda ficção pode-se ler a 
partir do pressuposto de que contém um ensinamento, ainda(...). O 
"pedagógico", então, seria uma modalidade de leitura aplicável a qualquer 
texto e o "pedagógico" da novela pedagógica não estaria tanto na novela, 
quanto no modo de lê-la" (LARROSA, 2000, p. 129). 
 
 

 Prado et.al. (2011), são enfáticos e, trocam a palavra "novelas" por 

"narrativas". Assim, reforçam o pensamento de Larrosa e nos legam que o ato de 



12 

 

contar a própria história, especialmente para nós, futuros professores, é um desafio. 

Um desafio à própria formação. Rever nossos posicionamentos. Colocarmo-nos 

diante de nossas fraquezas. Ter um olhar crítico sobre nós mesmos é um desafio 

formativo para desenvolvermos nossa capacidade de ensinar. Antes, durante e 

depois de ensinar, é preciso estarmos abertos também a aprender. 

Dito isto, destacamos que o presente Trabalho de Conclusão de Curso é uma 

narrativa, um relato de experiência pessoal sobre os impactos que uma informação 

adequada sobre o Diabetes Mellitus pode ter para permitir ao paciente maior 

qualidade de vida. Informação que deveria estar presente nas salas de aulas, desde 

a educação básica. O Diabetes é uma doença que vem crescendo muito no mundo 

e no Brasil é a quarta causa de morte. Com um número tão expressivo, existe uma 

necessidade imediata de informar as crianças já na educação infantil sobre a doença 

em si, sobre a importância de uma alimentação saudável e sobre o valor das 

práticas físicas regulares. Contudo, falar sobre diabetes na sala de aula ainda é um 

tabu.  

Compartilhar minha experiência com a doença é potencializar a urgência de 

se debater o assunto das séries iniciais até a pós-graduação. Vivi as dificuldades de 

respeito à minha condição por desconhecimento de colegas e professores (as) nas 

diversas salas de aula que freqüentei. A população precisa ser conscientizada que 

muitas doenças podem ser evitadas mantendo-se hábitos saudáveis e o Diabetes 

Mellitus tipo 2 é uma delas. Mesmo com a predisposição a desenvolver a doença, 

que vem crescendo também entre as crianças e jovens devido a alimentação rica 

em gordura e carboidrato, na maioria dos casos, a doença pode ser evitada apenas 

mudando alguns hábitos. 

Trata-se de uma doença que vem crescendo assustadoramente no mundo e 

também no Brasil. No Brasil, é a quarta causa de morte. O diabetes mellitus tipo 1 

atinge 10% da população diabética brasileira e é uma doença auto-imune (não é 

hereditário, não passa de pai para filho) que ataca o pâncreas fazendo com o órgão 

pare completamente de produzir a insulina (que é o hormônio que regulariza a 

glicose no sangue que ingerimos através dos carboidratos). Com isso, o paciente 

precisa diariamente de injeções de insulina. O diabetes mellitus tipo 2 atinge 90% da 

população diabética brasileira, tem caráter hereditário, mas o que normalmente 

determina o desenvolvimento da doença é a alimentação rica em gordura, açúcar e 

carboidratos somado a falta de atividade física, o que leva a maioria dessas pessoas 



13 

 

a obesidade e, conseqüentemente, ao desenvolvimento do diabetes mellitus. O tipo 

2 há anos atrás era uma doença que acometia apenas adultos, mas nos últimos 

anos a doença vem atingindo crianças e jovens também, pelo mesmo motivo que 

atinge os adultos, uma alimentação nada saudável e falta de atividade física. Mas, 

se há tanta informação disponível, por que o diabetes mellitus é a quarta causa de 

morte no país? Acreditamos que faltam informações dentro das salas de aula. 

Neste trabalho, defendemos que informar é conscientizar e, com isto, 

fomentar o respeito ao próximo. A princípio escolhemos simbolicamente o dia 14 de 

novembro para apresentar este trabalho, por ser o "Dia Mundial do Diabetes". Mas 

como no dia seguinte é feriado nacional e a maioria dos alunos moram em outras 

cidades, muitos emendarão o feriado e com isso, não cumpriríamos o objetivo de 

levar a informação para o maior número de pessoas. Então o trabalho será 

apresentado no dia 28/11. Neste dia, faremos também uma roda de conversa com a 

turma de "Educação Inclusiva" no INFES/UFF sobre o tema e distribuiremos 

cartilhas sobre o assunto nas salas de aula do Instituto. 

É melhor evitar uma doença do que ter que tratá-la para o resto da vida. 

Portanto, este trabalho é um esforço para disseminar informações sobre o Diabetes 

em nossa universidade a fim de que sejam formados multiplicadores destas 

informações, futuros professores e professoras capazes de entenderem 

minimamente o cotidiano de um aluno ou aluna com diabetes.  

Neste trabalho, trazemos informações básicas sobre a doença neste trabalho, 

anexamos material informativo, uma lista de contatos na região de Pirapetinga e 

narramos meu cotidiano com a doença. Partimos da hipótese de que há muita 

informação disponível sobre a doença, mas muito pouco destas informações 

chegam às salas de aula, especialmente na região de Pirapetinga, onde resido. 

Hipótese que advém das conversas com professores e outros profissionais da 

educação durante os estágios obrigatórios realizados. 

 Utilizamos como metodologia a análise bibliográfica e documental, 

especialmente focando nos seguintes autores (as): Aguiar et.al.(2007), Alves(2016), 

BRASIL – Ministério da Saúde(2006), Cunha(1997), Gross et.al (2002), 

Larrosa(2000), Marcelino e Carvalho(2005), Moreira et.al. (2003), Pace et.al. (2003), 

Prado et.al. (2011), Rodrigues et.al. (2013) e SBD – Sociedade Brasileira de 

Diabetes(2017). 
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 No primeiro capítulo, analisamos o que é o diabetes e suas complicações, um 

pouco da história do diagnóstico da doença e as mudanças a partir dela. Também 

sobre o medo, tristeza e pavor que fazem muitas vezes que o portador negue a 

doença fingindo sua inexistência, mas a aceitação e a informação modificam esse 

quadro.  

 No segundo capítulo, trazemos o diabetes na sala de aula com a importância 

de a escola informar os alunos sobre o diabetes desde a educação infantil para uma 

melhor relação entre professor (a) e aluno (a). Como o portador de diabetes é 

encaminhado na cidade de Pirapetinga/MG e o dia a dia de uma aluna com 

diabetes. 

 Por fim, reforçamos que o presente trabalho traz informações básicas sobre o 

diabetes mellitus. Com mais informação sobre o tema, o inserindo no dia a dia dos 

alunos e profissionais da educação, conscientizando sobre o que é a doença, as 

complicações, as leis que dão respaldo ao portador do diabetes mellitus e formas de 

prevenção, teremos mais possibilidades de que as pessoas entendam que se cuidar 

é mesmo o melhor remédio. 
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2 DIABETES MELLITUS: DO LUTO À VIDA! 

 

 

2.1 UM POUCO DA MINHA HISTÓRIA... 

 

 

Foi no ano de 2004 que descobri o diabetes. Eu comecei a emagrecer mesmo 

comendo muito, estava perdendo bastante peso, mas isso na época não me 

incomodava, pois o que a maioria das mulheres querem é comer e perder peso. Em 

nenhum momento me preocupei com o que estava por trás do meu emagrecimento. 

Quando chegou no mês de abril eu comecei a sentir uma ardência incômoda ao 

urinar. Ao procurar um médico, foi afastada a infecção urinária, contudo, como o 

incômodo não passava, o médico pediu um exame de urina e um exame de sangue. 

O de sangue foi porque, à época, minha irmã estava com pancreatite e, por este 

motivo, também me foi pedido o mesmo exame para descartar a pancreatite.  

No exame de urina deu glicose presente. Como tinha colhido sangue para o 

outro exame, fizeram um exame de glicose e o valor foi de 143 (o normal é de 70 a 

100). Na época, estava tomando vários medicamentos para sinusite. Então, o 

médico me disse que não precisava me preocupar já que não tinha diabéticos na 

minha família (o diabetes mellitus tipo 1 não é hereditário) e que a alteração 

provavelmente era por conta dos remédios que eu estava tomando. Me disse que 

esperasse sete dias após o término dos medicamentos para repetir o exame de 

glicose. Assim fiz e o resultado foi 154. Nesse momento, perdi o chão. Foi um medo 

muito grande. 

Marquei uma consulta com uma endocrinologista em Juiz de Fora. Foi ela 

que, ao verificar os exames de sangue e urina feitos anteriormente, disse que eu 

tinha diabetes tipo 1, sem pedir nenhum exame específico. Sai da consulta 

desesperada por não saber como seria a minha vida com o diabetes e chateada 

pela forma fria com que a médica me atendeu. Não voltei nesta médica, até porque, 

nesse momento, queremos achar um culpado, não aceitamos a doença. Marquei 

uma médica em Além Paraíba. Ela conversou bastante e disse que provavelmente 

eu era mesmo tipo 1, mas como não era muito comum a doença aparecer na minha 

idade, me pediu uns exames específicos. Eu estava com 23 anos e normalmente a 

doença aparece em crianças e adolescentes. Fiz os exames e levei para a médica 
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ainda na esperança de não ter a doença, mas para o meu desespero foi 

comprovado que tinha mesmo o diabetes mellitus tipo 1.  

A médica me explicou que eu estava na fase "lua de mel" que é quando o 

pâncreas ainda funciona, mas não tinha como saber por quanto tempo ainda iria 

funcionar. Enquanto estivesse nessa fase, tomaria medicamentos orais e quando 

esta acabasse eu teria que introduzir a insulina. Sai do consultório aos prantos 

desesperada e sem saber como seria minha vida dali para frente. Quando cheguei 

em casa e contei para minha família, todos se desesperaram. Minha irmã, que era 

auxiliar de enfermagem, disse que procuraríamos outros médicos para ter certeza do 

diagnóstico. Minha irmã levou os exames para o hospital e mostrou para alguns 

médicos, que confirmaram o diagnóstico. Nós ficamos muito aterrorizados com a 

confirmação, pois não sabíamos quase nada sobre a doença e o desconhecido 

causa muito medo.  

Dias depois da confirmação do diagnóstico, meu avô materno faleceu 

acometido por um infarto fulminante, o que abalou muito toda a família. Fiquei muito 

deprimida e tive que começar a tomar remédios para ansiedade e para dormir. 

Continuei a tomar remédios para ansiedade por mais oito anos, pois a ansiedade me 

fazia comer muito e, com isso, a glicose descontrolava. Tomei os remédios via oral 

para o diabetes por um ano e num domingo comecei a sentir novamente a ardência 

ao urinar1. Essa ardência acontece normalmente quando a glicose está 

descontrolada e com isso as mulheres diabéticas desenvolvem a candidíase 

vulvovaginal (CVV). Para Rodrigues et.al. (2013, p.559) "Qualquer alteração dos 

níveis de glicose, especialmente em situações de hiperglicemia, pode desencadear 

CVV, incluindo, assim, diabetes entre os fatores de risco." Fui para o hospital e a 

glicose estava alterada. A partir daí, comecei a tomar a insulina. Mais uma vez fiquei 

desesperada em saber que dali em diante eu teria que tomar insulina todos os dias e 

várias vezes por dia.  

O médico me receitou as insulinas. Deu-me um atestado de sete dias, pois eu 

trabalhava em uma fazenda e não tinha condução própria. No início temos que 

ajustar as doses. Com isso, tive muito picos entre hiperglicemia e hipoglicemia e, 

para não correr o risco de passar mal longe do hospital, foram necessários os sete 

dias em casa. Minha irmã se ofereceu para me aplicar as injeções de insulina, mas 

                                                           
1 Isso acontece porque a glicose aumenta muito e a imunidade abaixa. Com isso, é "normal" as 
mulheres diabéticas sentirem essa ardência quando a glicose está alterada. 
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preferi eu mesma aplicar já que onde eu trabalhava não teria ninguém para fazer 

isto. Era necessária minha independência em relação às aplicações, mas foi muito 

difícil. Vivi o luto, um medo, uma tristeza, a angústia de imaginar como seria minha 

vida dali em diante. Minha família sempre fazia festas regadas de muitas comidas e 

doces e participar a partir de agora das comemorações me assustava.  

Eu não me interessava em pesquisar sobre a doença pois tinha medo de 

saber o que me esperava. Isso foi me deprimindo muito.  

 

O DIABETES MELLITUS (DM) é uma doença crônica que afeta 
aproximadamente 7,6% da população brasileira entre 30 e 69 anos (1). A 
hiperglicemia persistente, característica da doença, atinge de forma 
significativa os indivíduos, exigindo alterações importantes em seus estilos 
de vida. Pacientes com diabetes necessitam modificar hábitos alimentares e 
aderir a esquemas terapêuticos restritivos, tais como aplicações regulares 
de insulina e monitorização glicêmica diária. Além disso, estes pacientes 
devem lidar com o fato de ter que conviver durante toda a vida com uma 
doença que é responsável por complicações clínicas que prejudicam a 
saúde do indivíduo. Todas essas variáveis poderiam repercutir no estado de 
humor dos pacientes diabéticos (MOREIRA et.al., 2003, p. 20). 
 
 

Fui fazer tratamento em Juiz de Fora, no Hospital e Maternidade Therezinha 

de Jesus, com psiquiatra e endocrinologista. Os atendimentos eram feitos com 

professores universitários e alunos. Tratei alguns anos em Juiz de Fora, mas o SUS 

desfez o convenio com o Hospital e fiquei alguns anos sem me tratar com um 

endocrinologista. Eu media a minha glicose várias vezes por dia, tomava insulina e, 

pela experiência dos anos com a doença, eu sabia mais ou menos a quantidade de 

insulina que devia tomar quando me alimentava e fiquei assim por minha conta 

durante um bom tempo. 

 Em 2014 fez 10 anos que eu descobri o diabetes. Eu comecei a me 

incomodar muito quando morria alguém com diabetes e eu ouvia as pessoas 

dizerem: "Ah coitado, mas também era diabético, né?". Como se o diabetes fosse 

uma condenação à morte. Nessa fase eu comecei a "pensar mais criticamente" 

sobre a doença e também sobre o fato de que eu não me cuidar era uma forma de 

suicídio. Eu estava me matando aos poucos e a responsabilidade era minha. Então, 

com 10 anos como portadora do diabetes mellitus, fiz todos os exames para saber 

se eu tinha alguma lesão devido o longo tempo com a doença e resolvi mudar de 

hábitos.  
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 O diabetes ataca os microvasos e, por este motivo, é uma doença que precisa 

ser acompanhada de perto por vários especialistas. Quando chega a aparecer 

algum sintoma de lesão quer dizer que aquele órgão foi lesionado muitos anos 

antes. Quando a lesão é descoberta no início, pode ser tratada.  

 

O diabetes mellitus (DM) é a principal causa de cegueira, doença renal 
terminal e amputação de membros na população norte-americana (6). Muito 
embora tenha havido avanços no seu tratamento, essas desordens ainda 
são responsáveis por importantes taxas de morbidade e mortalidade 
relacionadas à doença. Em longo prazo, o DM é responsável por alterações 
funcionais e estruturais tanto na macro quanto na microcirculação, sendo 
estas últimas as responsáveis por maior morbidade. O principal 
determinante dessas complicações é a hiperglicemia sustentada, que 
acarreta anormalidades bioquímicas e estruturais de olhos, rins, coração, 
vasos sangüíneos e nervos periféricos. A duração e a magnitude da 
hiperglicemia estão ambas fortemente correlacionadas com a extensão e a 
velocidade de progressão da doença microvascular. O dano endotelial 
parece ser o fator desencadeante na patogênese das complicações 
microvasculares (AGUIAR et.al., 2007, p. 200). 
 
 

 Fiz exames de coração, de vista, exames para saber o funcionamento dos 

rins e, para minha felicidade, eu não tinha nenhuma complicação. Nesse momento, 

com toda a fé em Deus que eu tenho, agradeci muito a Deus por ter me dado uma 

oportunidade e percebi que eu tinha que parar de sentir pena de mim e era o 

momento de eu tomar as rédeas da minha vida. Eu tinha que enfrentar da melhor 

forma a doença. Como o diabetes é uma doença crônica (sem cura), eu tinha que 

aprender a conviver bem com ela, me cuidando. Precisava deixar de ser egoísta, 

pois eu não me cuidando não fazia mal apenas para mim, mas sim para todas as 

pessoas que me amam. Então, decidi que não ia morrer por conta do diabetes. As 

pessoas que não se cuidam têm um fim de vida muito triste. Normalmente ficam 

cegos, cardíacos, os rins paralisam (e, com isso, tem que fazer hemodiálise), 

começam a ter má circulação (principalmente nos membros inferiores, sendo 

necessária, por vezes, a amputação), dentre outras complicações. Como veremos 

neste trabalho, são muitas as complicações. Quando as lesões começam a 

aparecer, não há como reverter o quadro e muitas pessoas chegam a óbito. 

 Este "novo" olhar para a doença me permitiu um reencontro comigo mesma. 

Saí do "luto" e passei à "vida". Comecei a fazer exercícios físicos, dieta e procurei 

um endocrinologista. Encontrei uma médica em Cataguases. Quando eu comecei a 

tratar com ela, fiquei dois meses mantendo a mesma alimentação, ou seja, comendo 
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as mesmas coisas nos mesmos horários para que ela visse como as insulinas fazem 

efeito no meu organismo (os efeitos são diferentes em cada pessoa).  

 A insulina de ação lenta (que normalmente faz o efeito de 24 horas em outras 

pessoas) em mim faz apenas 20h; então, tive que mudar o horário de tomá-la, 

porque como eu tomava de manhã, na madrugada eu ficava sem insulina no 

organismo e isso fazia com que tivesse picos de hiperglicemia durante a madrugada. 

Já insulina de ação rápida funcionava no meu organismo mais (faz mais efeito) no 

horário do café da manhã e à tarde é o horário que ela menos funciona (faz menos 

efeito). Nesses dois meses eu fazia anotações diárias de tudo que comia inclusive 

das quantidades, horários e também das medições para que assim a médica 

entendesse o funcionamento das insulinas no meu organismo. A partir daí a médica 

estipulou que a minha glicose deveria estar 120 antes das refeições, me deu uma 

tabela de carboidratos e me explicou como fazer a contagem.  

 Com a contagem de carboidratos, aprendi a ler rótulos e pude voltar a comer 

de tudo. Mandava para a médica as anotações de 15 em 15 dias para ajustar a 

quantidade de insulina e, felizmente, deu certo. Hoje, com isso, levo uma vida 

"normal", claro que com a disciplina de medir e tomar insulina várias vezes por dia. 

Fiquei tão feliz em perceber que podemos ter qualidade de vida que me interessei 

em saber mais sobre a doença. Percebi que se tivesse no início procurado saber 

mais sobre a doença, já poderia estar fazendo a contagem de carboidratos há muito 

tempo e comendo sem culpa, da forma correta. 

 Com essa "tomada de consciência", passei a observar que várias pessoas 

que tem o diabetes não se cuidam. A maioria delas não quer se tratar, não quer ir ao 

médico e não quer tomar os medicamentos. Acredito que pelo fato de a doença não 

trazer danos imediatos (depois de anos com a glicose alterada é que as lesões 

começam a dar sinais), é que as pessoas deixam sempre o tratamento para depois.  

 Quando eu comecei a fazer a dieta e exercícios e decidi me cuidar, não foi tão 

fácil. Fui vendo as dificuldades do cotidiano. Por exemplo, no INFES não é vendida 

uma alimentação saudável. Antes de ter uma "consciência" sobre a doença, 

qualquer coisa era motivo para eu desistir, mas não mais. Passei a não aceitar 

olhares de pena e comecei a pensar em artifícios para que eu não deixasse de ter 

uma vida social. Comecei a levar minha comida para universidade. Moro em 

Pirapetinga e estudo em Santo Antônio de Pádua. Cidades distantes uma da outra. 

Como tinha que me alimentar em horários regrados e levava marmita, comecei a 
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aguçar a curiosidade de alguns colegas. Assim, muitas pessoas ficaram sabendo 

que sou diabética. Ouvi muitos relatos sobre parentes e conhecidos que têm a 

doença e não se cuidam. Algumas pessoas começaram a também levar suas 

marmitas.  

 O diabetes não é uma doença fácil de ser controlada, pois o emocional 

também influencia nas alterações de glicemia. É preciso que seja acompanhado de 

perto, mas dá para conviver com o Diabetes muito bem desde que a pessoa tenha 

consciência do que é a doença e do que ela faz com o organismo, para então se 

cuidar.  

Consulto-me com a endocrinologista com um espaço máximo de 3 em 3 

meses. A cada consulta tenho que levar os resultados de exames referentes a 

glicemia, tireóide, rins, dentre outros. No ano passado (2016) fiz um exame que 

mostrou que meu pâncreas parou completamente de funcionar. Passei a medir a 

minha glicose de 8 a 10 vezes por dia, tomo insulina sempre antes das refeições e, 

se necessário, em outros horários também.  

 Hoje convivo muito bem com o Diabetes. Na verdade, não saberia mais viver 

sem ele... Foi depois do diagnóstico, mesmo com a dificuldade inicial, mas com a 

posterior aceitação, que fez com que eu aprendesse a me amar mais e que fez 

também que eu mudasse meu estilo de vida. Às vezes, alguns amigos e parentes 

me mandam reportagens sobre pesquisas de cura, outros falam sobre transplante 

de pâncreas, etc. Mas é até engraçado porque o diabetes não me atrapalha em 

nada. Se mudei meus hábitos para melhor, foi por conta do diabetes, ou seja, por 

mais inacreditável que possa parecer, aprendi a me conhecer melhor, me tornei um 

ser humano melhor e passei a cuidar da minha saúde por conta do diabetes.  

 O diabetes é uma doença crônica que pode ser controlada. Para controlá-la, é 

necessária a aceitação do paciente e o apoio da família. Infelizmente, o Sistema 

Único de Saúde, muitas vezes, não disponibiliza todos os especialistas e exames 

necessários rapidamente, mas é direito do paciente o tratamento. Por isso o 

paciente não deve se acomodar ou desistir facilmente das consultas, exames e 

medicamentos.  

 Eu tenho uma ação judicial que tramita há anos para requerer meus 

medicamentos periodicamente. Como diz o meu advogado: "os processos de 

medicamentos são como processos de pensão alimentícia: nunca podem ser 

arquivados porque o Estado / Município nunca entrega os medicamentos 



21 

 

corretamente." É uma luta. Às vezes ficamos meses sem receber os medicamentos 

e esses medicamentos são fundamentais para a sobrevivência de quem têm 

diabetes. Eu não posso ficar sem eles. Com isso, tenho sempre que acionar um 

advogado para prosseguir com a ação e informar o não recebimento dos 

medicamentos. 

 

 

2.2 DA NEGAÇÃO À INFORMAÇÃO 

 

 

O diagnóstico da doença causa medo e pavor. A incerteza de não saber como 

será a vida dali para frente e o medo da morte é algo que mexe com o psicológico e 

isso interfere diretamente no controle da doença. Mas é importante passar pelo 

processo de perda, mesmo sendo muito doloroso, é por um tempo determinado. O 

tempo para cada um é diferente e isso precisa ser respeitado. O que não pode é 

fingir que nada está acontecendo, pois, o descontrole da glicose causa sérias 

complicações ao longo o tempo.  

É necessário passar sim pelo luto, reconhecer que as coisas não serão mais 

como antes para assim, entender que as mudanças são necessárias e a partir de 

então, descobrir que existem novos caminhos e que esses caminhos podem ser 

bons. As mudanças muitas vezes são boas e tudo que é para o benefício de nossa 

saúde, da nossa qualidade de vida, será ótimo. Não é fácil ser diagnosticado com 

uma doença crônica (que não tem cura) e, com isso, várias coisas passam pela 

cabeça: o medo, a tristeza, raiva, etc.  

Perguntas como "Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso?" Passam 

o tempo todo pela cabeça. Mas precisamos sair do "luto" em algum momento. 

Entender que não podemos mais viver com os mesmos hábitos de antes, que 

precisamos ter uma vida regrada, com alimentação saudável, com exercícios físicos 

e monitoração da glicemia. Precisamos tomar corretamente os medicamentos - 

sejam esses orais ou insulina. Precisamos de acompanhamento com nutricionista, 

consultas médicas com endocrinologista, etc. 

O diabetes é uma doença singular. Cada organismo precisa de uma 

quantidade específica de medicamento e, por isso, o auxílio de especialistas é 

fundamental. Não se pode usar o exemplo de outras pessoas para dosar a 
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quantidade de medicamentos da mesma forma, pois isso não irá funcionar. Muitas 

pessoas precisam de terapia, algumas desenvolvem a depressão, por exemplo, e 

precisam fazer tratamento também com psiquiatra para ajudar na aceitação da 

doença.  

Aceitação é o primeiro passo para sairmos do "luto" e, na seqüência, 

buscarmos informações para controlar o nível de glicose no sangue. O diabetes não 

tem cura, mas é controlável e o controle faz com que o portador da doença tenha 

qualidade de vida e não tenha complicações. Quando se aceita a doença e busca 

informações, começa-se a entender como a doença funciona e o que será 

necessário para um bom controle. Mesmo, a princípio, parecendo algo tão 

complicado, com as várias medições e administrações diárias dos medicamentos 

(pois a doença precisa ser monitorada de perto), quanto mais aprendemos sobre a 

doença, mais simples se torna o convívio e o controle da mesma. A falta de 

informação faz com que muitas pessoas pensem que os portadores do diabetes 

necessariamente precisam ter aparência de doente, associam a doença a uma 

condição física precária. Contudo, o paciente com diabetes só irá ter complicações 

se não se cuidar, ou seja, é uma escolha e não uma condenação.  

Informações sobre o diabetes precisam ser mais difundidas. Vejo a 

importância em falar sobre este assunto desde a Educação Infantil. É preciso 

conscientizar as crianças sobre como a má alimentação pode interferir na sua vida. 

A obesidade infantil tem feito muitas crianças adquirem doenças que antes 

considerávamos que só adultos pudessem ter, entre essas doenças está o Diabetes 

Mellitus tipo 2. Doença adquirida pela alimentação rica em carboidratos, gorduras e 

a falta de exercício. A mudança de hábitos alimentares e a prática de atividades 

físicas incluídas à vida dessas crianças já poderia evitar que muitas dessas crianças 

se tornem portadoras do diabetes tipo 2. É importante também explicar sobre a 

doença para que não haja preconceito e para que crianças, professores e toda 

equipe escolar entendam como lidar caso haja na escola uma criança diabética. 

 O site da "Sociedade Brasileira de Diabetes" usa uma linguagem muito clara 

para explicar a doença e traz várias informações atuais. Antes de iniciar uma 

exposição sobre o conceito de diabetes, vale trazer informações sobre a Saúde 

Mental do diabético. Assim, podemos entender o que acontece com a maioria das 

pessoas diagnosticadas com a doença e, com isso, entender e identificar o que 
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estão passando, se for necessário, procurar ajuda médica para melhorar a saúde 

mental, aceitando assim, sua nova condição de vida. 

 Como aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas que se descobrem 

diabéticas: negar a doença. O medo e a falta de informação fazem com que, a 

princípio, comecemos a fingir que nada aconteceu e que podemos continuar nossa 

vida da mesma forma que antes, o que é um erro enorme, pois fingindo que a 

doença não existe, não iremos nos cuidar e com hiperglicemia constante, o risco de 

entrar em coma, ter uma parada cardíaca e as complicações da doença começar a 

aparecer é muito grande.  

 Segundo a SBD (2017, p. 01), a "negação" é: 

 

Geralmente a primeira reação diante do diagnóstico de uma doença crônica 
(...). É comum negarmos a realidade que nos ameaça. Agimos como se a 
doença não existisse ou minimizamos a sua gravidade, adiando as 
providências e os cuidados necessários. A negação diante do diagnóstico 
pode fazer com que a pessoa se recuse a tomar as primeiras medidas para 
gerenciar a doença. Reconhecer que o diabetes terá um papel importante 
na sua vida é um passo fundamental para aceitar essa condição e viver de 
forma saudável com ela. 

 
 

 Algumas frases são muito comuns para identificar que a pessoa está negando 

a doenças. Se você se identificar com alguma dessas frases é um forte indício de 

que você está negando a doença. Ainda, segundo o site da "Sociedade Brasileira de 

Diabetes" algumas dessas frases são: "Essa ferida vai se curar sozinha. Ah, depois 

eu vou ao médico. Não tenho tempo para isso agora. Diabetes é uma doença boba, 

é só tomar uns remédios."  

 Se a pessoa se identificar com algumas dessas frases, provavelmente está 

sim, se sabotando. A negação é uma escolha. Uma escolha que pode levar o 

paciente ao óbito. Como a negação existe outros sentimentos que acometem a 

pessoa que se descobre diabética. São comuns o medo, a tristeza, a raiva, a 

depressão, a angústia e a angústia do diabetes. Mas importante saber que a melhor 

coisa para lidar com todos esses sentimentos é a informação. Entender o que é a 

doença, os riscos, o que o diabetes faz com o organismo e quais os cuidados 

essenciais para ajudar a lidar com todos esses sentimentos.  

 Vamos detalhar um pouco sobre tais sentimentos descritos na literatura para 

que as pessoas entendam o sofrimento por que passam pessoas com diabetes: 
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a) o medo: é fruto da falta de informação. Complicações são evitáveis, basta se 

informar e agir (SBD, 2017, p. 76).  

 

b) a tristeza: é preciso conversar com outras pessoas, partilhar o sofrimento. Uma 

rede de apoio que inclua a família e amigos, mas também psicólogos psiquiatras e 

outros médicos. Não é vergonha procurar ajuda profissional (SBD, 2017, p. 77). 

 

c) a raiva: é o primeiro sentimento que vem com a confirmação do diagnóstico (SBD, 

2017, p. 77). 

 

d) a depressão: 

 
A depressão ocorre duas vezes mais em portadores de diabetes do que na 
população em geral. Ocorre em aproximadamente 20% dos portadores de 
diabetes tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, sendo a taxa de depressão maior 
nas mulheres.A causa da depressão em portadores de diabetes ainda é 
desconhecida. Provavelmente é o resultado da interação entre fatores 
psicológicos, físicos e genéticos. A contribuição de cada um desses fatores 
para a depressão varia de paciente para paciente. As restrições 
alimentares, o tratamento, as hospitalizações e o aumento nas despesas 
podem ser estressantes para o portador de diabetes. Lidar com as 
complicações quando o diabetes está mal controlado também pode 
contribuir para a depressão. Alterações físicas associadas ao diabetes 
(neuroquímicas e neurovasculares) também podem ser fatores causais. 
Fatores genéticos não relacionados ao diabetes podem causar depressão 
em portadores de diabetes. Qualquer que seja a causa, a depressão pode 
afetar negativamente o controle do diabetes.  A depressão está associada 
ao pobre controle glicêmico que é a maior causa das complicações do 
diabetes (SBD, 2017, p. 78-79). 

 

e) a ansiedade: é comum os pacientes com diabetes apresentarem transtornos 

emocionais, especialmente relacionados à ansiedade (SBD, 2017, p. 80). 

 

f) a angústia: 

 
Não é ‘só’ stress, não é ‘só’ preocupação, não é ‘só’ ansiedade. Não é 
depressão. Checar as taxas de glicemia, tomar a medicação, injetar 
insulina, contar carboidratos, atingir as metas na academia ou na corrida, 
aprender a cozinhar refeições mais saudáveis: uma lista extensa, que pode 
parecer sufocante, esmagadora. Essa sensação ganhou, recentemente, um 
nome: angústia do diabetes. Os médicos ainda estão tentando definir 
melhor essa complicação, mas já sabem de uma coisa: ela pode arrastar-se 
por meses e anos, drenando sua energia. Logo, precisa de atenção. A 
angústia do diabetes pode reunir sinais de depressão, ansiedade e stress, 
tornando-a difícil de distinguir. O professor Lawrence Fisher, do 
departamento de Diabetes da Universidade de São Francisco – Califórnia, 
explica que observou, em seus pacientes, um grande número de pessoas 
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reclamando de stress e tristeza, mas elas estavam longe de uma depressão 
severa, por exemplo. Já que não estava clinicamente deprimidas, o que 
será que elas tinham? A resposta era que elas estavam vivendo uma 
resposta única ao fato de terem que lidar com uma doença crônica. Essas 
emoções podem estar relacionadas, por exemplo, ao medo de não 
conseguir tratamento adequado, ao fato de se sentir doente e à sensação 
de que as outras pessoas não compreendem o diabetes. De acordo com o 
pesquisador, que acompanhou pacientes durante um ano e meio, cerca de 
um terço apresentava esse quadro. E a angústia do diabetes prejudica 
justamente o nível de glicose no sangue. As altas taxas de glicose 
favorecem mais angústia. Se você acredita que “nada funciona” e os “re-
médios não funcionam”, é bem provável que se sinta inclinado a não tomar 

mais a medicação. E começa mais um círculo vicioso do diabetes (SBD, 
2017, p. 81-82). 
 
 

 Para Pace et.al. (2003) a família e amigos podem ter uma influência 

importante no controle da doença. Isto porque podem fomentar o prosseguimento 

ou não do tratamento, especialmente quanto ao regramento da dieta e à prática de 

exercícios físicos regulares. Uma rede de apoio é fundamental para que seja 

materializado também o autocuidado. As relações geram impactos determinantes 

no desdobramento da doença. Relações instáveis entre casais, parentes, amigos e 

colegas podem estremecer o autocuidado e, conseqüentemente, podem acarretar 

um boicote ao tratamento do diabetes mellitus. 

 Para Marcelino et.al. (2005) não basta a medicina para minimizar os 

possíveis avanços negativos da doença. É fundamental que sejam tomados os 

medicamentos adequadamente e realizados exames, mas também é indispensável 

que se tenha um equilíbrio emocional, dieta controlada e exercícios regulares. Creio 

que manter um equilíbrio emocional seja um dos aspectos mais difíceis para o 

controle da doença. Há desafios internos que somente o próprio paciente poderá 

vencer, ainda que o ambiente a sua volta seja favorável ao otimismo. Cada pessoa, 

portanto, lidará com a doença de uma maneira diferente.  

 Vale frisar novamente a importância de buscar informação sobre a doença e 

também de procurar um médico especialista (endocrinologista) para entender como 

a doença age no organismo e o que é necessário fazer para ter um bom controle da 

glicose. Cada organismo age de uma forma, por isso a importância de procurar um 

médico para saber qual medicação, quantidade, etc. 

 

 

2.3 UM POUCO DA HISTÓRIA DO DIABETES E DA INSULINA 
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 Vamos falar um pouco sobre a história do diabetes e da importante 

descoberta da insulina para os portadores do diabetes mellitus.  

 

O diabetes melito é uma doença tão antiga quanto a própria humanidade. O 
papiro de Ebers, manuscrito da época 1500 a.C., menciona esta entidade e 
chama a atenção para a diurese freqüente e abundante, sede incontrolável 
e emagrecimento acentuado, como suas principais manifestações clínicas. 
Aretaeus, médico romano, criou o termo dia-betes que significa “passar 
através” por causa de excessiva diurese, um dos sintomas mais evidentes 
da doença, ser parecido à drenagem de água por meio de um sifão. No 
século VI, médicos hindus descreveram mais detalhadamente alguns 
sintomas da doença e relataram, pela primeira vez, o sabor adocicado da 
urina destes indivíduos. Em 1869, Langerhans identificou conjuntos de 
células no tecido pancreático que denominou ilhotas celulares. Em 1889, na 
França, Joseph von Mering e Oskar Minkowski da Universidade de 
Strasbourg, durante pesquisas sobre a digestão de gorduras, observaram 
que a remoção do pâncreas de cães desencadeava sinais e sintomas 
similares aos do diabetes (MARCELINO et.al., 2005, p.269). 
 
 

 Provavelmente muitas pessoas morreram acometidas pelas complicações do 

diabetes já que a doença é tão antiga e somente no século XX foi definido pelo 

diabetologista Elliot P. Joslin que o diabetes é uma doença crônica e não contagiosa 

e também começaram as pesquisas para o desenvolvimento de um medicamento 

que controlasse a doença. 

 

Em 1908, o cientista alemão Georg Zuelzer desenvolveu o primeiro extrato 
pancreático injetável que suprimiu a glicosúria. Infelizmente, esta 
modalidade terapêutica não evoluiu em virtude de importantes efeitos 
adversos. Em 14 de novembro de 1899, nascia em Ontário, Frederick 
Banting que, em 1912, iniciou o curso de graduação em Medicina na 
Universidade de Toronto. Entre 1910 e 1920 emerge nos Estados Unidos 
um dos mais importantes diabetologistas da época, Elliot P. Joslin, que 
definia diabetes como uma doença crônica, não-contagiosa, que evoluía 
sem dor e passível de ser tratada cronicamente. Em 1921, Banting e 
Charles Best, no laboratório do fisiologista JJR MacLeod, durante estudos 
em cães tentando demonstrar que a secreção exócrina pancreática poderia 
destruir o composto químico sintetizado pelas ilhotas de Langerhans, 
descobriram e isolaram a insulina. A descoberta da insulina foi o grande 
marco da história do diabetes melito e a grande conquista para o tratamento 
e a sobrevida dos pacientes. Em 11 de janeiro de 1922, clínicos do Toronto 
General Hospital prescreveram de modo injetável 15 ml de extrato 
pancreático a um paciente com diabetes, Leonard Thompson de 14 anos de 
idade em estado clínico crítico. Houve poucos efeitos sobre a glicosúria e a 
cetonúria e o pior, evoluiu com formação de abscesso estéril no local da 
aplicação. Diante deste fato, o bioquímico JB Collip purificou este extrato 
pancreático e em seguida foi novamente aplicado ao mesmo paciente, 
desta vez com resposta imediata e eficaz da glicosúria e da cetonúria. Com 
estes achados, pela primeira vez na história ficou demonstrado, de maneira 
inequívoca, a relação da secreção interna pancreática e o diabetes melito. 
Em razão destas conquistas terapêuticas, em 1923, Banting e Macleod 
receberam do Nobel Committee of the Caroline Institute, o prêmio Nobel de 
Medicina e Fisiologia (MARCELINO et.al., 2005, p.269). 
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2.4 MAS O QUE É MESMO O DIABETES? 

 

 

O diabetes é uma doença muito antiga. Há quem diga que ela é tão antiga 

quanto a própria humanidade. Contudo, foi somente no século XX, através das 

pesquisas de Frederick Banting e Charles Best, que a insulina foi descoberta. No dia 

14 de novembro de cada ano, comemora-se, em mais de 160 países, o dia mundial 

do diabetes em memória ao aniversário de Banting que, com a descoberta da 

insulina, ajudou as pessoas com diabetes a terem melhor qualidade de vida.  

 

Os objetivos do Dia Mundial do Diabetes são: alertar para o impacto do 
diabetes, estimular políticas públicas que favoreçam e possibilitem aos 
portadores da doença viver mais e melhor, promover o diagnóstico precoce 
e orientar formas de tratamento adequado (ALVES, 2015, p. 1). 
 
 

A informação sobre as causa e os cuidados com o diabetes mellitus precisam 

chegar para o maior número de pessoas, para que assim, diminua as mortes 

causadas pelas complicações da doença. 

  

O diabetes mellitus constitui, atualmente, um dos principais problemas de 
saúde que se refere tanto ao número de pessoas afetadas, gerando 
incapacidade e mortalidade, quanto ao elevado investimento do governo 
para o controle e tratamento de suas complicações. Ele já é a quarta causa 
de morte no Brasil (PACE et al., 2003, p. 313). 
 
 

  O diagnóstico precoce do diabetes é importantíssimo, pois com o nível de 

glicose alterado ao longo do tempo é que as complicações aparecem. Com isso, 

tendo o diagnóstico tardio, a pessoa pode descobrir que tem a doença somente 

depois que as complicações se instalarem. O diabetes atinge diretamente o 

pâncreas. Vamos então entender um pouco sobre o funcionamento do pâncreas.  

  

O pâncreas é um órgão localizado atrás do estômago que produz alguns 
hormônios importantes para nosso sistema digestivo. Em condições 
rotineiras, quando o nível de glicose no sangue sobe, células especiais, 
chamadas células beta, produzem insulina. Assim, de acordo com as 
necessidades do organismo no momento, é possível determinar se essa 
glicose vai ser utilizada como combustível para as atividades do corpo ou 
será armazenada como reserva, em forma de gordura. Isso faz com que o 
nível de glicose (ou taxa de glicemia) no sangue volte ao normal (SBD, 
2017, p. 09). 
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 Os carboidratos que consumimos são fonte de energia, porém os diabéticos 

precisam ter muito cuidado com o consumo dos carboidratos (carboidrato se 

transforma em açúcar no organismo), pois a insulina funciona como uma chave que 

leva o açúcar dos carboidratos para as células transformando-os em energia. Como 

os diabéticos têm a deficiência na produção de insulina, o consumo de carboidratos 

faz com que se eleve o nível de açúcar no sangue.  

O diabetes tipo 1 atinge 10% da população diabética. É uma doença auto-

imune onde ocorre a destruição das células Beta do pâncreas que produzem 

insulina, fazendo com que, ao passar do tempo, o pâncreas pare completamente de 

produzir insulina e, assim, fazendo com que o portador da doença tenha que tomar 

injeções diárias de insulina. O diabetes tipo 1 não tem como ser evitado.  Ainda não 

existe uma conclusão que explique especificamente o que causa o diabetes tipo 1. 

Já o diabetes tipo 2 atinge 90% da população diabética e é uma doença que pode 

ser evitada já que o que faz com que a doença seja desencadeada normalmente são 

os maus hábitos alimentares e a falta de exercício físico, ou seja, o sedentarismo. O 

diabetes tipo 2 pode ser hereditário, mas se pessoa que tem a pré-disposição ao 

diabetes tipo 2 mudar seus hábitos mantendo uma alimentação regrada e a prática 

de exercícios físicos, dificilmente irá desenvolver a doença.  

 Segundo BRASIL (2006, p. 09) o Diabetes Mellitus: 

 

O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 
hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de 
vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos 
sanguíneos. Pode resultar de efeitos de secreção e/ou ação da insulina 
envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição 
das células betas do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação 
da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros. 
 
 

2.5 CLASSIFICAÇÃO DO DIABETES MELLITUS E DIABETES INSIPIDUS: 
 

 

2.5.1 Diabetes mellitus tipo 1 

 

 

 O diabetes tipo 1 é uma doença auto-imune, ou seja, por algum motivo 

desconhecido o próprio organismo destrói as células do funcionamento do pâncreas, 

fazendo com que o órgão com o tempo pare totalmente de produzir a insulina. 
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(...) ocorre destruição das células beta do pâncreas, usualmente por 
processo auto-imune [...] ou menos comumente de causa desconhecida [...]. 
Na forma auto-imune há um processo de insulite e estão presentes auto-
anticorpos circulantes (anticorpos anti-descarboxilase do ácido glutâmico, 
anti-ilhotas e anti-insulina). De uma forma geral, a instalação do quadro de 
diabetes tipo 1 auto-imune é relativamente abrupta e muitas vezes o 
indivíduo pode identificar a data de início dos sintomas. [...] O pico de 
incidência do diabetes tipo 1 ocorre dos 10 aos 14 anos de idade havendo a 
seguir uma diminuição progressiva da incidência até os 35 anos, de tal 
maneira que casos de diabetes tipo 1 de início após esta idade são pouco 
freqüentes. No entanto, indivíduos de qualquer idade podem desenvolver 
diabetes tipo 1 (GROSS et al. 2002, p. 19- 20). 
 
 

2.5.2 Diabetes mellitus tipo 2 

 

 O diabetes tipo 2 na maioria dos casos é desencadeado pela alimentação rica 

em carboidratos, gordura e falta de atividade física, o que denomina o sedentarismo. 

Com isso, vemos que uma doença que vem crescendo tanto no mundo e 

principalmente no Brasil que tem o diabetes como a 4ª causa de morte. Importante 

saber que na maioria dos casos o aparecimento da doença pode ser evitado, 

mudando os hábitos alimentares e incluindo as atividades físicas à rotina.  

 
O diabetes tipo 2 é mais comum do que o tipo 1, perfazendo cerca de 90% 
dos casos de diabetes. É uma entidade heterogênea, caracterizada por 
distúrbios da ação e secreção da insulina, com predomínio de um ou outro 
componente [...] A destruição auto-imune do pâncreas não está envolvida. 
Também ao contrário do diabetes tipo 1, a maioria dos pacientes apresenta 
obesidade (GROSS et al. 2002, p. 20). 
 

 

2.5.3 Diabetes mellitus gestacional 
 

 

 O diabetes gestacional normalmente aparece em mulheres que 

geneticamente têm a pré-disposição à doença, não têm uma alimentação saudável e 

também não praticam exercícios físicos e que ganham muito peso durante a 

gestação. Em muitos casos a doença persiste após a gestação e o bebê nasce 

muito grande (acima de 4kg).  

 

O diabetes gestacional é definido como a tolerância diminuída aos 
carboidratos, de graus variados de intensidade, diagnosticado pela primeira 
vez durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto (1.15). Os 
fatores de riscos associados ao diabetes gestacional são semelhantes aos 
descritos para o diabetes tipo 2, incluindo ainda, idade superior a 25 anos, 
ganho excessivo de peso na gravidez atual, deposição central excessiva de 
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gordura corporal, baixa estatura, crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, 
hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, antecedentes obstétricos 
de morte fetal o neonatal (GROSS et al. 2002, p. 21). 
 
 

2.5.4 Diabetes Insipidus 

 

 

 O diabetes insipidus é pouco difundido. Eu como portadora do diabetes 

mellitus só ouvi falar sobre o diabetes insipidus a pouco mais de um ano.  O termo 

diabetes foi criado pelo médico romano Aretaeus que significa passar através, 

devido à excessiva diurese (urina em excesso), comparando à drenagem de água 

por um sifão. Com isso, mesmo o diabetes insipidus não interferindo na glicemia, 

tem um dos principais sintomas do diabetes mellitus que é a sede excessiva e a 

urina abundante. 

O diabetes insipidus (DI) é caracterizado por um distúrbio na síntese, 
secreção ou ação do ADH (hormônio anti-diurético), que podem resultar em 
síndromes poliúricas, em que ocorre excreção aumentada de urina 
hipotônica, resultante da ingestão excessiva de água, ou alterações nos 
canais de aqüaporina-2 (AQP2) (FIGUEIREDO et al., 2009, p. 156). 
 
 

 As principais características do diabetes insipidus: 

 
O diabetes insipidus (DI) é caracterizado pela emissão de grandes volumes 
de urina (poliúria), abundante ingestão de líquidos, devido à sede constante 
(polidipsia) e insaciável. Causa sintomas como nictúria (aumento de 
excreção urinária à noite), ou enurese (excreção involuntária de urina 
durante o sono). A micção se vê incrementada devido à urina não se 
encontrar em sua concentração normal (FIGUEIREDO et al., 2009, p. 157). 
 
 

2.6 HIPOGLICEMIA, HIPERGLICEMIA E COMPLICAÇÕES DO DIABETES MELLITUS: 

 

 

 Agora que já entendemos um pouco sobre os tipos de diabetes vamos falar 

sobre a Hipoglicemia, Hiperglicemia e as complicações do diabetes. Lembrando que 

as complicações só aparecem quando a pessoa não controla a nível de glicemia no 

sangue. Com a aceitação da doença e a busca por informação tudo se torna mais 

simples, pois não podemos ser o que as pessoas determinam e sim o que queremos 

ser. Algumas coisas não podem ser mudadas, mas a forma de vermos a doença, 

sim.  
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 Depende de o paciente com diabetes procurar terapia para controlar a 

ansiedade e regular o nível de glicose. Não podemos esperar que as complicações 

comecem a aparecer para só depois começar a cuidar. A doença mal controlada 

ataca os micro vasos e, com isso, só depois que a lesão está grande, os problemas 

começam a aparecer. É muito importante fazer fundo de olho ao menos uma vez ao 

ano.  Se a hemoglobina glicada (este é um exame importantíssimo que dá a média 

da glicose nos últimos 3 meses e o recomendado é que esteja abaixo de 7%, pois 

abaixo de 7% indica que o paciente não terá complicações da doença) estiver 

abaixo de 7% indica que a glicose está controlada; se estiver acima de 7%, o 

médico deverá avaliar quantas vezes por ano será necessário repetir o exame.  

 Lembrando que, fazendo o exame regularmente, se aparecer algum 

problema, o mesmo poderá ser tratado. Se o problema não for diagnosticado 

precocemente o paciente com diabetes só saberá que está com problema quando 

perder a visão, que é irreversível quando acontece o descolamento da retina. 

Também é importante fazer regularmente exames de uréia e creatinina para saber 

o funcionamento dos rins (essas taxas são medidas através de exame de sangue). 

É preciso fazer exame para saber se está perdendo proteína na urina, dentre outros 

que o médico avaliar necessário. Com isso, fica claro que uma boa qualidade de 

vida depende da informação sobre a doença e da busca do paciente para o 

controle da glicemia. 

 

 

2.6.1 Hipoglicemia 

 

 

 A Hipoglicemia é a diminuição do nível de glicose no sangue. O que causa 

uma sensação muito ruim com alguns sintomas como: tremedeira, fraqueza, 

sonolência, nervosismo, suores, calafrios, taquicardia, confusão mental, tontura, 

muita fome, visão embaçada, dormência nos lábios e na língua, dor de cabeça, falta 

de coordenação motora, convulsões e inconsciência. Em caso de hipoglicemia, com 

a pessoa consciente, deve-se dar a ela uma colher de açúcar, um copo de 

refrigerante comum (não pode ser diet) ou uma colher de mel (não é permitido para 

crianças menores de um ano) e medir a glicose 15 minutos após consumir o 

carboidrato. Se a glicose ainda estiver baixa, recomenda-se repetir a ingestão de 
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carboidrato de ação rápida. Em caso de a pessoa estar inconsciente, não deve 

administrar nada via oral, pois corre o risco da pessoa engasgar e vir a óbito. Pode-

se esfregar um pouco de açúcar na gengiva enquanto se chama a ambulância. Em 

síntese, segundo as informações contidas no site da SBD: 

 

A hipoglicemia é caracterizada por um nível anormalmente baixo de glicose 
no sangue, geralmente abaixo de 70 mg/dl. É importante não considerar 
apenas este número – o médico deverá dizer quais níveis são muito baixos 
para você. Aumentar a quantidade de  exercícios sem orientação correta ,ou 
sem ajuste correspondente na alimentação ou na medicação; pular 
refeições; comer menos do que o necessário; exagerar na medicação, 
acreditando que ela vai trazer um controle melhor; e ingestão de álcool são 
causas comuns de hipoglicemia. A hipoglicemia em situações extremas 
pode levar à perda de consciência, ou a crises convulsivas, sendo muito 
graves, em medidas imediatas (SBD, 2017, p. 24). 

 
 
 

2.6.2 Hiperglicemia 

 

 

A hiperglicemia é a elevação de glicose no sangue. Esses casos precisam ser 

informados ao médico para ajuste da medicação e para que se alcance um nível de 

glicose aceitável e para que se mantenha a hemoglobina glicada abaixo de 7%, para 

não gerar complicações. A hiperglicemia pode ser caracterizada pela falta de 

medicamento ou quantidade insuficiente, alimentação rica em carboidratos, falta de 

exercícios físicos, etc. 

 

A hiperglicemia é a elevação da glicose no sangue, em geral acompanha-se 
também de altos níveis de açúcar na urina causando excesso de urina e 
vontade freqüente de urinar e por conseqüência, aumento da sede (SBD, 
2017, p. 32). 

 
 
 

2.6.3 Nefropatia diabética 
 
 A Nefropadia diabética é a complicação que faz com que os rins parem de 

funcionar. Levando o paciente a ficar preso a máquina de hemodiálise 3 vezes por 

semana, quatro horas por dia. Segundo o "Caderno de Atenção Básica do Ministério 

da Saúde sobre o Diabetes Mellitus: 

 

A nefropatia diabética também é uma complicação comum e devastadora 
em pacientes com diabetes, com uma freqüência pouco inferior a 
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retinopatia. Tradicionalmente inicia por um estágio de nefropatia incipiente, 
com aumento da excreção urinária de albumina, chamada de 
microalbuminúria, em geral, após 5 anos da doença. Em indivíduos 
propensos existe uma evolução da doença para proteinúria clínica, 
geralmente acompanhada de hipertensão. Nos próximos cinco a dez anos 
surge a síndrome nefrótica, com queda da função renal e evolução para 
insuficiência renal terminal. Estima-se que, terapia apropriada pode dobrar o 
tempo entre a detecção de proteinúria e nefropatia terminal (BRASIL, 2006, 
p.38). 
 

 
2.6.4 Pés e membros inferiores 

 

 

a. Pele e calos: 

 

 

 O paciente diabético deve ter uma preocupação e uma atenção muito grande 

com o pés, se preocupando e informando ao médico sobre qualquer sintoma de 

ardência, dor ou aparecimento de calos ou feridas. Nunca tentar resolver o problema 

cutucando o calo, por exemplo. A glicemia alterada, não contribui para a 

cicatrização, ao contrário, faz com que as feridas não cicatrizem e falta de cuidado e 

a não procura de um especialista pode levar a amputação. O diabetes reduz o fluxo 

de sangue nos pés, causando a redução da sensibilidade e com a glicose alterada 

existe um grande risco de aparecimentos de úlceras e infecções, quadro que pode 

levar à amputação.  

 

 

b. Pele mais sensível: 

 

 

 A pele mais sensível é muito comum nos diabéticos que não controlam a 

glicose, pois a hiperglicemia favorece a desidratação, potencializando uma doença 

caso já haja algum problema na pele anteriormente. Em casos mais extremos onde 

ocorre rachaduras ou feridas devido ao ressecamento da pele, a pessoa que não 

tem um bom controle glicêmico pode evoluir para a amputação.  

 

2.6.5 Retinopatia 
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 A retinopatia diabética é uma das complicações mais comuns aos diabéticos 

que não mantêm o nível de glicose controlado. Levando a grande maioria a 

cegueira. Há uma importância muito grande em fazer exames de fundo de olho e 

mapeamento de retina, pelo menos uma vez ao ano, para acompanhar e verificar se 

está iniciando uma retinopatia. O problema descoberto no início pode ser tratado 

com aplicação de laser e o controle glicêmico. Se o paciente não fizer 

acompanhamento com oftalmologista e não controlar a glicose, talvez só descubra 

uma retinopatia quando perder a visão, o que acontece freqüentemente, 

infelizmente. 

 

Retinopatia diabética é um termo genérico que designa todas os problemas 
de retina causados pelo diabetes. Há dois tipos mais comuns – o não-
proliferativo e o proliferativo. O tipo não-proliferativo é o mais comum. Os 
capilares (pequenos vasos sanguíneos) na parte de trás do olho incham e 
formam bolsas. (...) Grandes avanços têm sido feitos no tratamento da 
retinopatia diabética, como as técnicas de fotocoagulação, o laser e a 
vitrectomia. Quanto mais cedo a doença for descoberta, mais provável que 
haja sucesso na terapia utilizada. E os melhores resultados serão 
alcançados quando a visão ainda está normal. Os fatores de risco da 
retinopatia são o controle da glicose no sangue, o controle da pressão, o 
tempo de convivência com o diabetes e a influência genética. A retinopatia 
não-proliferativa é muito comum, principalmente entre as pessoas com 
diabetes Tipo 1, mas pode afetar aqueles com Tipo 2 também. Cerca de 
uma em cada quatro pessoas com diabetes têm o problema em algum 
momento da vida. Já a retinopatia proliferativa é pouco comum – afeta cerca 
de uma em cada 20 pessoas com diabetes (SBD, 2017, p. 56-57). 
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3. DIABETES NA SALA DE AULA 
 

 

3.1. A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO PROFESSOR(A) / ALUNO(A) 
 

 

Segundo Crésio Alves em seu artigo sobre o Dia Mundial do Diabetes:  

 

Atualmente, cerca de 371 milhões de pessoas em todo o mundo e 13,4 
milhões de pessoas no Brasil (6,4% da população adulta) são portadoras de 
diabetes. O Brasil ocupa, assim, o 4º lugar no mundo em números 
absolutos, só perdendo para: China (92,3 milhões), Índia (63 milhões) e 
Estados Unidos (26,4 milhões). Na faixa etária pediátrica, segundo a IDF 
(International Diabetes Federation), o diabetes melito tipo 1 vem 
aumentando 3% ao ano. Aumento semelhante também vem ocorrendo na 
prevalência do diabetes melito tipo 2 em crianças e adolescentes devido à 
pandemia de obesidade e sedentarismo. Estudo multicêntrico realizado no 
Brasil sobre diabetes melito tipo 1 e publicado em 2012 mostrou: (1) Que 
77,3% dos diagnósticos foram em crianças menores de 15 anos, com um 
pico entre 6-10 anos; (2) Que 47,5% dos pacientes em tratamento tinham 
hemoglobina glicada ≥ 9% (ideal ≤ 7%); (3) Que grande parte dos pacientes 
não eram triados para nefropatia e retinopatia; e (4) Que pacientes do Sul e 
Sudeste tinham um tratamento insulínico mais intensivo mostrando uma 
importante diferença regional no cuidado desses pacientes. (ALVES, 2014, 
p. 01-02). 

 
 

Com os dados acima alarmantes, vejo que existe uma necessidade muito 

grande para que toda a população conheça o diabetes. A informação sobre a 

doença deveria estar já na educação infantil, para que as crianças desde cedo 

pudessem aprender sobre a importância da alimentação saudável e da atividade 

física. Como paciente, tive muito medo e vejo que esse medo se deu por conta da 

falta de informação. Vejo também que a maioria das pessoas com quem converso, 

inclusive pacientes com a doença, sabem muito pouco sobre o diabetes.  

A informação é imprescindível para a qualidade de vida. Com isso, vejo que 

uma cartilha para informar pode ajudar não só os alunos, mas também os 

professores, funcionários da escola e a comunidade em geral2. Conhecendo a 

doença, a equipe escolar não terá tanto receio em receber uma criança diabética e a 

probabilidade de rotular essa criança fazendo com ela se sinta excluída será muito 

menor. Creio que a receptividade com a criança diabética será muito melhor, pois 

entenderão o que é a doença, como é o tratamento, quais os sintomas quando a 

                                                           
2 Veja cartilhas em anexo: "Nosso Aluno com Diabetes" e "Um pacote educativo para informar sobre o 
diabetes nas escolas". 
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criança estiver com hipoglicemia ou com hiperglicemia e o mais importante que é 

que com o tratamento adequado a criança poderá fazer tudo que as outras crianças 

fazem brincando das mesmas brincadeiras. Assim a criança não se sentirá excluída.  

 Muitos diabéticos, como eu, não consideram diabetes uma doença, mas uma 

condição de vida. As crianças aprendendo sobre o diabetes, convivendo com um 

coleguinha que seja diabético, vendo os cuidados para um bom controle, acredito 

que isto a ajudará a entender sobre a importância de hábitos saudáveis. Ela será 

uma multiplicadora. Conversará com os seus pais sobre a necessidade e a 

importância da prevenção contra essa epidemia que vem se alastrando pelo mundo, 

(principalmente pelo Brasil) que é o diabetes mellitus, principalmente o diabetes tipo 

2. Uma doença que até pouco tempo era uma "doença de adultos", mas que, pelos 

maus hábitos de vida, hoje acomete muitas crianças. 

 

 

3.2. ENCAMINHAMENTO LOCAL: O EXEMPLO DA CIDADE DE 
PIRAPETINGA/MG 
 

 

Na cidade em que resido (Pirapetinga/MG) 3, quando a pessoa descobre que 

está diabética precisa procurar o médico da Estratégia Saúde da Família – ESF 

(Posto de Saúde), para que possa receber tratamento adequado, de acordo com sua 

condição clínica. O médico irá iniciar o tratamento, solicitar o retorno do paciente à 

Unidade e entregar o encaminhamento para consulta com endocrinologista. O 

encaminhamento deve ser entregue ao agente comunitário da área em que a 

pessoa reside para marcação da consulta. O paciente fica sendo acompanhado pela 

equipe da ESF. Recebe atendimento mensal ou quinzenal da enfermeira e médico 

de acordo com a necessidade e mensalmente participa do grupo de diabéticos, 

cujos encontros acontecem na Unidade de Saúde, coordenado por enfermeira, 

médico e nutricionista (Equipe Multidisciplinar).  

De acordo com o diagnóstico clínico, o paciente é classificado como diabético 

de alto risco ou de menor risco. Os diabéticos de maior risco são os que já sofrem 

com as complicações da doença, como insuficiência renal, cegueira ou 

                                                           
3 Como Apêndice há uma lista que fiz sobre algumas informações úteis e contatos sobre o diabetes 

na cidade de Pirapetinga/MG. 
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comprometimento vascular. Esses pacientes são encaminhados para médicos fora 

do município para tratamento, mas continuam mantendo um acompanhamento 

rígido da equipe multidisciplinar da ESF. Os pacientes de menor risco também fazem 

consultas mensais e participam do grupo de diabéticos. São solicitados exames 

semestrais para todos os diabéticos cadastrados, de acordo com o protocolo do 

Ministério da Saúde / Caderno de Atenção Básica n° 16, Diabetes Mellitus. 

Os agentes comunitários fazem o cadastro das pessoas diabéticas e passam 

para a farmacêutica da Farmácia Básica para que o paciente seja cadastrado no 

Programa Hiperdia (programa para hipertensos e diabéticos) e, assim, receba os 

medicamentos para o seu tratamento. Conforme o art. 1°. da Lei Federal nº 11.347, 

de 2006: Art. 1o Os portadores de diabetes receberão, gratuitamente, do Sistema 

Único de Saúde - SUS, os medicamentos necessários para o tratamento de sua 

condição e os materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia 

capilar. 

 Ainda, segundo a referida lei, os medicamentos comumente indicados são os 

seguintes: a) glibenclamida 5 mg comprimido; b) cloridrato de metformina 500 mg e 

850 mg comprimido; c) glicazida 80 mg comprimido; d) insulina humana NPH - 

suspensão injetável 100 UI/mL; e e) insulina humana regular - suspensão injetável 

100 UI/mL.E os insumos de saúde indicados são: a) seringas com agulha acoplada 

para aplicação de insulina; b) tiras reagentes de medida de glicemia capilar; e c) 

lancetas para punção digital. 

 Caso o médico ache necessário remédios diferentes da lista acima, deverá 

receitar o outro medicamento e fazer um relatório explicando os motivos para mudar 

a medicação. O paciente deverá procurar a farmacêutica da Farmácia Básica para 

ter as informações de como deve proceder. O governo tem um programa de 

medicamentos de alto custo.  

 No meu caso, a médica me receitou insulinas mais recentes que têm uma 

melhor eficácia. Para adquirir uma dessas insulinas tive que procurar a farmacêutica 

para obter informações, ela me explicou o que era necessário e me entregou dois 

formulários. Para o processo precisei solicitar a médica à receita com as 

quantidades, um relatório médico e os formulários preenchidos pelo médico e junto 

um exame de glicose em jejum e outro de hemoglobina glicada. Esses documentos 

são enviados para a Regional de Saúde e então avaliado o processo.  
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 Quando entramos no programa devemos renovar esse processo de 6 em 6 

meses repetindo o exame de glicose em jejum e hemoglobina glicada, receita, 

relatório médico e formulários preenchidos, caso contrário, o fornecimento da 

insulina é suspenso. Já a outra insulina de ação rápida não faz parte dos 

medicamentos de alto custo do governo. Para receber essa insulina tive que entrar 

com o processo judicial. O fato de ter um processo judicial infelizmente não garante 

que eu receba os medicamentos todos os meses na data correta. Já fiquei até 3 

meses sem receber meus medicamentos e isso fez com que a preocupação e 

ansiedade por não saber ao certo quando iria receber meus medicamentos, fizesse 

com que a minha glicose descontrolasse e eu tive que entrar com remédios também 

para ansiedade. Essa questão de receber os medicamentos, pelo menos para mim, 

tem sido complicada, pois é raro um mês no ano em que eu esteja despreocupada e 

tenha recebido todos os medicamentos para o controle do diabetes, mas mesmo 

sendo difícil e complicado aciono o advogado para informar no processo que não 

estou recebendo o medicamento. O processo se arrasta e quase nada é feito. Ligo 

quase que diariamente para a Farmácia Básica para saber se os medicamentos 

chegaram, vou muitas vezes pessoalmente a Farmácia para conversar com a 

farmacêutica e pedir explicação sobre o atraso. Isso é muito cansativo e 

desgastante, mas preciso dos medicamentos para sobreviver (sem eles eu morro).  

 O custo com os medicamentos é alto e não tenho condições de pagar, então 

vivo na luta para receber meus medicamentos. Até porque não estão me fazendo 

nenhum favor, é um "direito adquirido". Além da Lei 11.347/2006, que garante a 

distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e à 

monitoração da glicemia capilar aos portadores de diabetes inscritos em programas 

de educação para diabéticos, existem outras leis que irei listar abaixo: 

 

Lei Federal Ano Ementa 

Lei nº 8.080, de 

19 de setembro. 

1990 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, e dá 

outras providências. 

Lei n° 12.982, de 

28 de maio. 

2014 Altera a Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, para 

determinar o provimento de alimentação escolar 
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adequada aos alunos portadores de estado ou de 

condições específica. 

Lei Estadual 

Minas Gerais 

Ano Ementa 

Lei 14.533, de 27 

de dezembro 

2002 Institui política estadual de prevenção do diabetes e de 

assistência integral à saúde da pessoa portadora da 

doença. 

 

Leis Estaduais/ 

Rio de Janeiro 

Ano Ementa 

Lei nº 1.751, de 

26 de novembro.  

1990 Dispõe sobre a obrigatoriedade de poder público 

instituir, como direito do cidadão, uma política de 

saúde preventiva do diabetes no Rio de Janeiro. 

 

Lei nº 3.436, de 

03 de julho. 

2000 Dispõe sobre a criação de campanhas permanentes de 

prevenção, controle à diabetes pelo poder executivo 

em todo Estado do Rio de Janeiro. 

Lei nº 3.885, de 

26 de junho. 

2002 Define diretrizes para uma política de prevenção e 

atenção integral à saúde da pessoa portadora de 

diabetes, no âmbito do Sistema Único de Saúde, no 

Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

Lei n° 4.119, de 

1º de julho. 

2003 Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos 

e materiais necessários a sua aplicação e à 

monitorização da glicemia capilar aos portadores de 

diabetes. Para receber o benefício, o paciente deve 

estar inscrito no cadastro para pessoas com diabetes 

em unidade de saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 As leis acima nos mostram que temos direito a vida, saúde e qualidade de 

vida. É claro que a prática não é tão simples como na teoria, mas não se pode usar 

a dificuldade em receber os medicamentos e marcar as consultas para o não 

tratamento e acompanhamento do diabetes, pois estará prejudicando a si próprio. 

Baseado nas leis acima, mesmo com toda a dificuldade, todo paciente deve lutar 

pelos seus direitos e cuidar da própria saúde. Essas informações deveriam estar 
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presentes nas nossas salas de aula. No município de Pirapetinga não encontrei 

escolas que fizessem uma divulgação de informações sobre encaminhamentos das 

pessoas com diabetes. 

 

 

3.3. DIÁRIO DE UMA ALUNA COM DIABETES 

 

 

 Passo agora a descrever um pouco como são os meus dias e o que faço para 

controlar minha glicose. Bom, antes de começar a contar como são meus dias, vou 

explicar como funciona a contagem de carboidratos, que é o que me permite 

controlar a glicose e poder comer de tudo. 

 A contagem de carboidratos normalmente é indicada para pacientes 

diabéticos tipo 1, pois fazemos a contagem para tomar a insulina de ação 

rápida/ultrarrápida. O diabético tipo 1, mesmo que não inicie com a insulina assim 

que se descobre diabético (por conta da fase lua de mel, que é quando o pâncreas 

ainda produz insulina), posteriormente terá que iniciar as aplicações de insulinas. 

Com a insulina de ação lenta administrada uma ou duas vezes por dia (dependendo 

do tipo de insulina) e a insulina de ação rápida/ultrarrápida que será administrada 

antes de cada refeição e também em algum período do dia que glicose estiver 

alterada.  

 Como o pâncreas para completamente de funcionar no diabetes tipo 1, as 

injeções de insulina substituem o que o órgão deveria fazer. Já o diabético tipo 2, 

que é quando o pâncreas se cansa de tanto trabalhar e começa a trabalhar mais 

lentamente (não para completamente de funcionar), o que acontece é que devido ao 

sedentarismo, má alimentação e obesidade o pâncreas fica sobrecarregado por ter 

que produzir muita insulina para combater a quantidade de carboidratos consumida 

em excesso. Mas o diabetes tipo 2 normalmente é tratado com dieta, medicamentos 

orais e em alguns casos é necessário o uso da insulina, mas somente a insulina de 

ação lenta que é administrada uma ou duas vezes por dia, dependendo da situação. 

 Antes de começar a fazer a contagem de carboidratos é preciso saber o fator 

de sensibilidade, que é como a insulina funciona no organismo. Para saber o meu 

fator de sensibilidade fiquei dois meses comendo nos mesmos horários e as 

mesmas coisas em cada refeição, por exemplo: no café da manhã comia duas fatias 
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de pão integral com requeijão, um copo de leite com achocolatado diet e meio 

mamão papaia. No almoço duas colheres de servir de arroz, duas conchas de feijão, 

carne, alface, tomate e uma verdura refogada.  

 Durante dois meses meu café da manhã, almoço, lanche e jantar eram com 

os mesmos alimentos. Assim a médica constatou que meu fator de sensibilidade é 

50 (o fator de sensibilidade é feito somente pelo médico) e o alvo para as glicemias 

antes da refeição para mim é 120. Eu sempre faço uma tabela com as anotações da 

minha glicemia diariamente para levar para as consultas para que a médica avalie 

se os valores estão bons e se devo mudar a dosagem em algum horário do dia.  

 Eu tomo a Insulina de ação lenta Glargina. Em algumas pessoas a Glargina 

faz efeito de 24h, mas em mim ela faz apenas 20h. Uso também a insulina de ação 

ultrarrápida Humalog. Com as várias medições diárias foi possível constatar que a 

insulina Glargina só faz efeito no meu organismo 20h e que durante a manhã e a 

noite a insulina Humalog faz mais efeito no meu organismo nesses horários devo 

dividir os carboidratos por 10. Já no almoço e à tarde a insulina faz um efeito menor, 

por isso devo dividir os carboidratos por 8. É necessário também fazer o fator de 

correção para corrigir a glicose para o alvo esperado que é 120 antes das refeições. 

Para isso: 

 

Fator de correção=Glicemia do momento – menos glicemia desejada (120 p/ mim) 

                   Fator de sensibilidade (50 no meu caso) 

 

Exemplo: 

Glicose 160-120(glicemia desejada para mim) = 40/50 (50 que é o meu fator de 

sensibilidade) = 0,8 este valor eu guardo para adicionar ao valor de carboidratos que 

irei ingerir.  

 

 Da mesma forma, se a glicose estiver abaixo de 120 preciso fazer o fator de 

correção e guardar o valor para diminuir do valor de carboidratos que irei ingerir. 

 

Exemplo:  

Glicose 80-120 (glicemia desejada para mim) = 40/50 (50 que é o meu fator de 

sensibilidade) = -0,8 este valor eu guardo para diminuir ao valor de carboidratos que 

irei ingerir. 
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 Com esses valores informados acima, a médica me deu um Manual de 

Contagem de Carboidratos (em anexo) que têm algumas informações e uma 

tabela com vários alimentos. A partir dessa tabela, comecei a fazer a contagem de 

carboidratos e deu certo para mim. Darei um exemplo da contagem de carboidratos 

a seguir: 

 

Almoço: 

Quant. Alimentos Carboidratos 

2 Colheres de servir de arroz 20 

2 Conchas de feijão 12 

1 Porção pequena de carne 0 

 Alface 0 

 Tomate 0 

2 Colheres abobora 6 

 TOTAL 38 

 No almoço divido o carboidrato por 8 38 / 8 = 4,75 

  Glicose 80 (80-120=40/50 = -0,8 -0,8 

  4,75 – 0,8 = 3,95 

 Devo tomar para o almoço  4UI de insulina 

Obs: até 0,5 arredondar para baixo, a partir de 0,6 arredondar para cima. 

 

Quando os alimentos têm rótulo, devem ser considerados os carboidratos na 

quantidade em gramas. Normalmente vêm as informações nutricionais com a 

quantidade a que se refere a tabela que virá logo abaixo. Um biscoito de maisena 

por exemplo:  

Nas informações nutricionais, a quantidade é de 7 unidades (30g) que na tabela 

abaixo indica 22g de carboidratos, ou seja, 7 biscoitos de maisena equivalem a 22 

gramas de carboidratos. Se eu for comer a noite 14 biscoitos de maisena: 14 = 44g, 

44/10 = 4,4 (à noite divido o carboidrato por 10). Então farei o fator de correção e 

guardarei o valor para somar ou subtrair do valor 4,4 que são os 14 biscoitos de 

maisena.  

 Agora que expliquei como funciona a contagem de carboidratos, irei contar 

um pouco do meu dia a dia.  
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 Acordo às 3 da madrugada para medir a glicose. Se a glicose estiver acima 

de 100, volto a dormir. Se estiver abaixo, tomo um pouco de leite com açúcar para a 

glicose não cair enquanto eu estiver dormindo. Depois, se for dia de semana, 

levanto às 6h e me arrumo para o trabalho. Tomo o café da manhã. Antes de comer, 

meço a glicose e faço o fator de correção. Conto os carboidratos que irei ingerir, faço 

a conta e tomo a quantidade de insulina devida. Em seguida vou para o trabalho.  

 Se não sentir sintomas de hipoglicemia, às 09:30 eu meço a glicose (se sentir 

sintomas de hipoglicemia antes das 09:30 ou em qualquer horário do dia, meço a 

glicose imediatamente, pois as hipoglicemias abaixo de 40, podem causar lesões 

imediatas ao cérebro). Se a glicose estiver acima de 120, faço o fator de correção e 

como uma fruta. As 11:30 saio para almoçar. Quando tenho aula, meu horário de 

almoço é corrido, pois chego em casa, tomo banho, almoço (antes do almoço meço 

a glicose, faço a contagem de carboidratos, fator de correção e tomo insulina, 

arrumo minha mochila, lanche da tarde e lanche para a noite na Universidade). Volto 

para o serviço e às 16h tomo meu lanche da tarde depois de medir a glicose e fazer 

a contagem dos carboidratos, fator de correção e tomar insulina.  

 Saio do serviço às 17:15 e vou direto para o ponto esperar o ônibus para ir 

para Universidade que fica numa outra cidade a 24km da cidade onde resido. As 

19h tomo a insulina de ação lenta e meço a glicose, faço a contagem de 

carboidratos, fator de correção, tomo insulina e como o lanche ou comida que eu 

tenha levado. Antes de fazer a contagem de carboidratos e poder comer de tudo e 

tinha uma dificuldade grande com a alimentação na Universidade pois lá não vende 

nada saudável.  

 A Universidade fica longe do centro da cidade de Pádua e nos arredores, só 

vendem lanche ou churrasco. Como não poderia ficar comendo lanche, eu comecei 

a levar comida de casa para jantar na UFF. Arrumava minha comida numa marmita 

no horário de almoço, colocava a marmita dentro da geladeira e, quando saia do 

serviço, minha filha me esperava no caminho da condução com a marmita. Até eu 

chegar na UFF e dar o horário de jantar, a comida já não estava mais gelada.  

 Costumo chegar da Universidade em casa entre 23 e 23:30 e até tomar 

banho e arrumar as coisas para dormir, deito depois das 00:00 para acordar no outro 

dia as 06h. Quando chego em casa meço a glicose. Se o valor estiver abaixo de 100 

eu tomo um copo de leite ou açúcar para não cair a glicose de madrugada. Se a 

glicose estiver até 150 não tomo insulina. Lembrando que às 03:00 tenho que medir 
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a glicose novamente (é importante medir a glicose de madrugada, pois ficamos 

muito tempo sem comer e podemos ter hipoglicemia e não conseguir acordar o que 

levaria ao coma e se não for detectado a tempo, pode levar a óbito).  

 Quando não tenho aula faço exercício físico, treino funcional na areia e 

corrida. Corro 5km de duas a três vezes por semana e funcional 2 vezes por 

semana. Durante os exercícios paro para medir a glicose para saber se posso 

continuar as atividades ou se preciso comer ou tomar algo para a glicose subir. 

Sempre ando com meu aparelho de glicose e um potinho com açúcar. Durante a 

semana mantenho uma dieta saudável com alimentos integrais, diet e light. Nos 

finais de semana eu acordo mais tarde, estudo, saio para namorar e como o que 

estiver com vontade. 

 Faço as mesmas atividades que qualquer pessoa que não tem diabetes. 

Tenho uma vida bastante corrida. Trabalho, estudo, pratico atividades físicas, sou 

mãe, filha, irmã, amiga, namorada, etc. O que faço de diferente é ter a disciplina de 

cuidar da minha saúde com as várias medições de glicose e injeções de insulina. 

Mas o fato de me cuidar e procurar sempre informações sobre o diabetes faz com 

que eu seja saudável e tenha qualidade de vida, podendo assim, fazer tudo que 

quero fazer. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O objetivo deste trabalho foi mostrar através das minhas experiências com o 

diabetes mellitus que, mesmo sendo difícil ser diagnosticado com uma doença auto-

imune (que não tem cura), depois de passado o momento do luto, a pessoa precisa 

se informar e cuidar da sua saúde. É preciso recuperar o sentido da vida. E viver. A 

intenção foi usar uma linguagem clara e simples para que as pessoas se 

identifiquem e que as informações aqui contidas sejam úteis e esclarecedoras. 

 Ao longo desses 13 anos que fui diagnosticada com diabetes mellitus, percebi 

que muitas pessoas, também com o diabetes, banalizam a doença e deixam de se 

cuidar. Isto traz grandes problemas para o paciente e para a família que sofre ao ver 

um ente querido se matando aos poucos. E para a sociedade que sofre os impactos 

nos serviços de saúde. Certa vez fui me consultar com nefrologista por conta de 

infecções urinárias recorrentes em uma clínica que também faz hemodiálise e 

conversando com os familiares (que aguardavam seus parentes fazer a hemodiálise) 

e com alguns funcionários informalmente, tive a informação que a grande maioria 

das pessoas com insuficiência renal que fazem hemodiálise nessa clínica são 

diabéticas e chegaram a esse estágio da complicação porque decidiram não se 

cuidar. Deixaram o cuidado para um outro dia... 

 Entendo que a informação precisa chegar a todo público, numa linguagem 

simples. A informação nas salas de aulas é essencial para que as pessoas se 

conscientizem da importância dos hábitos saudáveis para terem qualidade de vida, 

evitando assim, o aparecimento de doenças e, no caso do diabetes mellitus, 

evitando que as complicações da doença apareçam. Todos temos direito à vida e a 

saúde. Focamos em algumas leis que mostram os direitos dos diabéticos para que 

fique claro que o governo e município têm responsabilidade com os portadores do 

diabetes mellitus quanto aos medicamentos, insumos, exames e tratamento 

multidisciplinar com médico nutricionista e enfermeiro. É direito, não favor! 

 



46 

 

REFERÊNCIAS 
 

 
AGUIAR, Luiz Guilherme K. de; VILLELA, Nivaldo Ribeiro; BOUSKELA, Eliete. A 
Microcirculação no Diabetes: Implicações nas Complicações Crônicas e Tratamento 
da Doença. Arq Bras Endocrinol Metab, v.2, n. 51, p.204-211, 2007. 
 

ALVES, Crésio. Dia Mundial do Diabetes. Disponível em: 
http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2016/11/Dia-Mundial-do-Diabetes-
2016.pdf. Acessado em 16/11/2017, p. 01-02, 2016. 
 

BRASIL. Caderno de Atenção Básica n°16. Diabetes Mellitus. Ministério da Saúde, 
Brasília-DF, 2006. 
 

CUNHA, Maria Isabel da. CONTE-ME AGORA! As narrativas como alternativas 
pedagógicas na pesquisa e no ensino. Ver. Fac. Educ., v. 23,  n. 1-2, p. 1-6, 1997. 
 

GROSS, Jorge L.; SILVEIRO, Sandra P.; CAMARGO, Joíza L.; RIELCHELT, Angela 
J.; AZEVEDO, Mirela J. de. Diabetes Melito: Diagnóstico, Classificação e Avaliação 
do Controle Glicêmico. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 46, n. 1, p. 16-26, 2002. 
 
FIGUEIREDO, Danielly Mesquita; RABELO Flavia Lúcia Abreu. Diabetes insipidus: 
principais aspectos e análise comparativa com diabetes mellitus. Semina: Ciências 
Biológicas e da Saúde, v. 30, n. 2, p. 155-162, 2009. 
 

LARROSA, Jorge-Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. Editora 
Autêntica. Ed. 03, Belo Horizonte–MG, 2000. 
 

MARCELINO, Daniela Botti; CARVALHO, Maria Dalva de Barros. Reflexões sobre o 
Diabetes Tipo 1 e sua Relação com o Emocional. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 
1, n. 18, p. 72-77, 2005 
 

MOREIRA, Rodrigo O.; PAPELBAUM, Marcelo; APPOLINARIO, José C.; MATOS, 
Amélio G.; COUTINHO, Walmir F.; MEIRELLES, Ricardo M. R.; ELLINGER, Vivian 
C. M.; ZAGURY, Leão. Diabetes Mellitus e Depressão: Uma Revisão Sistemática. 
Arq Bras Endocrinol Metab, v. 47, n. 1, p. 19-29, 2003. 
 

PACE, Ana Emilia; NUNES, Polyana Ducker; OCHOA-VIGO, Katia. O conhecimento 
dos familiares acerca da problemática do portador de diabetes mellitus. Ver Latino-
am Enfermagem, v. 13, n. 11, p. 312-319, 2003. 
 

PRADO, Guilherme do Val Toledo; FERREIRA, Cláudia Roberta; FERNANDES (**), 
Carla Helena. Narrativa pedagógica e memoriais de formação: Escrita dos 
profissionais da educação? (*). Revista Teias, v. 12, n. 26, p. 143-153, 2011. 
 



47 

 

PIRES, Antonio Carlos; CHACRA, Antonio Roberto. A Evolução da Insulinoterapia 
no Diabetes Melito Tipo 1. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 52, n. 2, p. 268-278, 
2008. 
 

RODRIGUES, Márcio Tavares; GONÇALVES, Ana Carolina; ALVIM, Mariana 
Carolina Tocantins; FILHO, Didier Silveira Castellano; ZIMMERMMANN, Juliana 
Barroso; SILVA, Vânia Lúcia; DINIZ, Cláudio Galuppo. Associação entre cultura de 
secreção vaginal, características sociodemográficas e manifestações clínicas de 
pacientes com diagnóstico de candidíase vulvovaginal. Rev Bras Ginecol Obstet, 
v.12, n. 35, p. 554-561, 2013. 
 

Sociedade Brasileira de Diabetes: O Que é Diabetes? Disponível em: 
http://www.diabetes.org.br/publico/. Acesso em 13/09/2017, p. 01-102, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

APÊNDICE 

 

 

Informações úteis – Diabetes (Pirapetinga/MG) 

 

 

Posto de Saúde do Centro: ............................................................... (32) 3465 1418 

Enfermeira Chefe: Juliana de Paiva Oliveira 

E-mail: psf03pirapetinga@hotmail.com 

 

Posto de Saúde área Rural: ...............................................(orelhão) (32) 3465 5006 

Enfermeira Chefe: Aurea Camila Portes 

E-mail: psf02pirapetinga@hotmail.com 

 

Posto de Saúde bairro Brasilinha: ....................................(orelhão) (32) 3465 1676 

Enfermeira Chefe: Geli Aparecida de Araújo Freitas 

E-mail: psf01pirapetinga@hotmail.com 

 

Posto de Saúde bairro Colina do Sol: ..............................(orelhão) (32) 3465 1564 

Enfermeira Chefe: Marina Câmara de Souza 

E-mail: psf04pirapetinga@hotmail.com 

 

Regional de Saúde (Leopoldina): ......................................................(32) 3401 2100 

Assunto: Medicamentos de alto custo 

Responsável: Maria Luísa 

 

Farmácia de Minas: .............................................................................(32) 3465 1721 

Farmacêutica Responsável: Gláucia Oliveira Mendes Brito 

E-mail: farmaciademinas07@gmail.com 
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Secretaria de Saúde: ...........................................................................(32) 3465 1719 

Marcação de Consulta: Roberto Matos 

E-mail: robertomatos_80@hotmail.com 

 

Fórum Hélio Chaves: .............................................................................(32) 3465 
1406 

Assunto: Pessoa que não tem condição financeira para pagar um advogado 
particular e precisa entrar com processo jurídico para receber os medicamentos do 
Diabetes. 

Área Responsável: Defensoria Pública 

 

Hospital Municipal de Pirapetinga: ......................................................(32) 3465 1227 

 

 

SITES COM INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O DIABETES 

 

Direitos dos diabéticos: 

http://www.adj.org.br/Diabetes-Nossos-Direitos 

 

Informações importantes sobre diabetes para auxiliar a equipe da escola na 

rotina escolar do aluno com Diabetes: 

http://cms-

adj.happybiz.com.br/Arquivos/Empresa_012CONTEUDO_00000077_Anexos/Origina

l/012000000770001_0.pdf 

 

Manual de contagem de carboidratos: 

http://cms-

adj.happybiz.com.br/Arquivos/Empresa_012CONTEUDO_00000660_Anexos/Origina

l/012000006600001_0.pdf 

KIDS – crianças e o diabetes na escola. Todos os materiais educativos podem ser 
baixados, gratuitamente, no site da IDF. O pacote educativo do projeto está dividido 
em módulos para quatro públicos diferentes: 
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• Pacote educativo 1: Equipe da escola  
• Pacote educativo 2: Familiares de alunos com diabetes  
• Pacote educativo 3: Alunos  
• Pacote educativo 4: Familiares de alunos 

Para mais informações, acessar: http://www.adj.org.br/kids 

https://www.idf.org/e-library/education/73-kids-diabetes-information-pack.html 

 

 

Nosso filho com diabetes: 

http://cms-

adj.happybiz.com.br/Arquivos/Empresa_012CONTEUDO_00000065_Anexos/Origina

l/012000000650001_1.pdf 

 

Associação de Diabetes Juvenil: 

http://www.adj.org.br/ 

 

Sociedade Brasileira de Diabetes: 

http://www.diabetes.org.br/publico/ 

 

Associação Nacional de Atenção ao Diabetes: 

http://www.anad.org.br/ 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: NOSSO ALUNO COM DIABETES 
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ANEXO 2: UM PACOTE EDUCATIVO PARA INFORMAR SOBRE O DIABETES 

NAS ESCOLAS 
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ANEXO 3: MANUAL DE CONTAGEM DE CARBOIDRATOS 
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