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RESUMO 

 

O Brasil é o 4° país no mundo com o maior número de pessoas com diabetes. O acesso a 

informações especializadas sobre a doença e as possibilidades de tratamento estão relacionados 

às ações empreendidas também no campo da Educação Física Escolar. O objetivo do estudo foi 

identificar a opinião dos adolescentes diabéticos sobre os efeitos da atividade física, a atuação 

do professor de Educação Física em relação à doença e ao cotidiano dos estudantes adolescentes 

DM1, considerando as práticas da Educação Física escolar e a relação com o processo de 

conscientização sobre o diabetes. O trabalho de pesquisa foi caracterizado por estudo de campo 

onde o método de trabalho pautou-se pela pesquisa de campo, utilizando-se de entrevista por 

meio de um questionário aberto. Contou com a participação de nove alunos DM1, moradores 

do Estado do Rio de Janeiro que frequentam escolas públicas e particulares e participam de 

grupos online sobre o diabetes. Os resultados indicam que os profissionais de Educação Física 

não estão preparados para ajudar no tratamento do diabetes e que ainda é distante a relação da 

Educação Física escolar com conteúdos relacionados ao processo saúde-doença. 

Palavras-chave: Diabetes; Educação Física; Adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Brazil is the 4th country in the world with the largest number of people with diabetes. 

The access to specialized information about the disease and the treatment possibilities are 

related to the actions taken in the Scholar Physical Education. The objective of the study was 

to identify the opinion of diabetic teenagers about the effects of physical activity, the physical 

education teacher's actions related to the disease and the daily life of the DM1 teenager students, 

considering the practices of physical education in school and the relation with the process of 

raising awareness about diabetes. The research work was characterized by a field study where 

the method of work was a field study, using an open questionnaire as its interview. It counted 

with the participation of nine DM1 students, residents of the State of Rio de Janeiro who attend 

public and private schools and participate in diabetes online groups. The results indicated that 

physical education teachers are not prepared to help in the treatment of diabetes and there is a 

significant gap between school physical education and the issues related to the health-disease 

process. 

 

Keywords: Diabetes; Physical Education; Adolescents. 
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1. INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO  

 

 No Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que 

representa 6,9% da população brasileira (SBD, 2015). Existem três tipos de diabetes, mas 

apenas no diabetes mellitus tipo 1 o indivíduo não produz insulina, hormônio que controla a 

quantidade de glicose no sangue e a utiliza como fonte de energia para o corpo. O diabetes 

mellitus tipo 1 é uma doença crônica caracterizada pelo aumento da glicemia plasmática devido 

à diminuição da produção de insulina provocada pela destruição das células beta do pâncreas 

endócrino (SANTANA E SILVA, 2009). O tratamento do diabetes engloba três pilares, que 

visam estabelecer a saúde do indivíduo (DIRETRIZES SBD, 2014-2015): planejamento 

alimentar, uso de insulina e a prática de atividades físicas de forma balanceada e regrada.  

 Atividade física é importante por promover a manutenção da saúde física e 

mental, particularmente na chamada adolescência. Segundo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, Lei 8.069/90, é considerado adolescente aquele indivíduo na faixa etária 

de 12 a 18 anos. Devido ao crescente número de adolescentes sedentários, e isso inclui também 

os que são diabéticos tipo 1, faz-se necessário, nessa fase da vida, adequada orientação sobre 

os benefícios de adotar um estilo de vida ativo, já que é crescente o número de adolescentes 

portadores de DM com alta concentração lipídica abdominal, elevado número de lipoproteínas 

e alto risco cardiovascular (MICHALISZYN e FAULKNER, 2010). 

 No tratamento de indivíduos com diabetes do tipo 1 é essencial um conjunto de 

medidas que possam aumentar a motivação, a participação e o aprendizado sobre a doença. 

Através da educação sobre o diabetes, possibilita-se a melhora da qualidade de vida e a 

capacitação daqueles que estão envolvidos cotidianamente na vida do DM, podendo se espalhar 

para a população o conhecimento sobre o cuidado com o diabetes. Dessa forma, reconhecemos 

que o professor tem papel importante no processo educacional relacionado à doença. É 

imprescindível que o professor de Educação Física esteja capacitado, já que terá de atuar em 

situações adversas que versam sobre a saúde dos alunos (SIMOES, et.al, 2010). 

Como os adolescentes diabéticos necessitam de constante acompanhamento, escola e 

professor, que possuem papel significativo no processo de aceitação da doença, devem estar 

aparelhados para incentivá-los a desenvolver a autoestima e o autocuidado. Neste sentido, o 

presente estudo busca identificar os resultados positivos da Educação Física no cotidiano de 
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estudantes adolescentes DM1, considerando as práticas dessas atividades no âmbito escolar, e 

também os efeitos do processo de conscientização/aceitação do diabetes (SANTANA e SILVA, 

2009). 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 A pesquisa visa entender as relações entre a adolescência, diabetes tipo 1 e a 

Educação Física. Nota-se que a aquisição de maior autonomia do adolescente, gerada pelo 

acesso a informações especializadas sobre a doença e as possibilidades de tratamento, está 

relacionada às ações empreendidas no campo, também, da Educação Física escolar. A carência 

de trabalhos nesta importante área justifica a escolha deste trabalho de campo, que se pretende 

mais qualitativo que quantitativo, uma vez que priorizou detectar as demandas recorrentes do 

universo pesquisado, a fim de reunir material que venha enriquecer o diálogo com os demais 

profissionais comprometidos com os assuntos relacionados à área de promoção da saúde dos 

alunos em geral, e, em particular, dos diabéticos tipo 1. 

 

2. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

  Avaliar a opinião de adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 sobre a importância da 

Educação Física escolar. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever a percepção de adolescente diabéticos tipo 1 sobre a prática de exercícios 

 Analisar a abordagem do professor de Educação Física em relação ao aluno com 

diabetes. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 O Diabetes 

 

O diabetes é uma doença crônica que faz com que o organismo deixe de produzir 

insulina ou o produza em quantidade insuficiente. Sendo a insulina o hormônio que controla a 

quantidade de glicose no sangue e a transforma em energia, ela é de vital importância para a 

vida. Existem três tipos principais de diabetes: diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 

e diabetes gestacional. Aqui será enfatizado o Diabetes mellitus tipo 1. Suas causas ainda estão 

em estudo, mas nota-se que o histórico familiar, genética, infecções e influências do ambiente 

(IDF Atlas 2015) são as principais ligadas ao seu aparecimento.  Mesmo não sendo o mais 

comum, a prevalência do diabetes tipo 1 tem aumentado aproximadamente 3% ao ano no 

mundo, particularmente em crianças (IDF Atlas 2015).  

 Para compreender melhor esse caso específico, é necessário diferenciá-lo do 

diabetes mellitus do tipo 2, já que este é o mais comum. O DM2 ocorre geralmente em adultos, 

no entanto, cada vez mais tem acometido crianças e adolescentes devido aos níveis crescentes 

de obesidade infantil somada à inatividade física. O aumento de casos do DM2 na infância 

desencadeará um problema de saúde pública global, em face dos graves impactos na qualidade 

de vida do indivíduo, segundo dados epidemiológicos (IDF ATLAS 2015). Diferente do DM1, 

o DM2 pode ser capaz de produzir insulina. Porém, existe a resistência à insulina tornando-a 

ineficaz e ao longo do tempo, seus níveis podem tornar-se insuficientes e, tanto a resistência à 

insulina, quanto a deficiência levam a altos níveis de glicose no sangue (IDF ATLAS 2015). 

 O diabetes tipo 1 é causado por uma reação autoimune, isto é, o sistema de defesa 

do corpo ataca as células beta produtoras de insulina no pâncreas (SANTANA; SILVA, 2009). 

Como resultado, o corpo deixa de produzir a insulina. Pode surgir em qualquer faixa etária, 

embora seja mais frequente em crianças ou jovens. O controle do diabetes tipo 1 requer 

administração diária de insulina injetável, e, somente assim, é possível controlar a glicemia 

sanguínea decorrente da falta daquele hormônio. Segundo a Federação Internacional de 

Diabetes (2015), o diagnóstico é feito com exame de sangue ou teste de ponta de dedo, somado 

a outros sintomas, como sede anormal e boca seca, micção frequente, falta de energia, cansaço 

extremo, fome constante, perda de peso súbita e visão embaçada. Para um diagnóstico final, 

requer-se exames mais acurados (IDF ATLAS, 2015).  
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O portador de diabetes tipo 1 pode e deve buscar ter vida saudável e normal. Para isto, 

basta seguir tratamento diário com insulina, medições regulares de glicose, alimentação 

adequada e prática de atividade física. O Brasil possui cerca de 30.900 crianças (0 - 14 anos) 

com diabetes tipo 1 e o número de crianças em todo o mundo é de cerca de 542.000 (IDF 

ATLAS 2015). Esse número crescente não tem uma causa definida, mas as constantes 

mudanças no ambiente e o descobrimento de novas infecções virais podem justificar este 

aumento. Dessa forma, pessoas de diversos níveis financeiros são afetadas pela doença. Para 

garantir controle do diabetes, e o acesso ao tratamento, a Lei n° 11.347/2006 dispõe em seu art. 

1º que os portadores de diabetes receberão gratuitamente do Sistema Único de Saúde (SUS) os 

medicamentos necessários para o tratamento, assim como os materiais necessários à aplicação 

e monitoramento da glicemia capilar. 

 

  4.2 Tratamento 

 

  4.2.1 Insulinoterapia  

 

A insulina é parte significativa do tratamento e ao longo dos anos houve progressivos 

investimentos em sua qualidade, tipos, efeitos e eficácia. As insulinas podem se diferenciar pelo 

tempo que ficam ativas no corpo, pelo tempo que começam a agir e pelo horário do dia que são 

mais eficientes (DIRETRIZES SBD, 2014-2015). Apesar de ser mais fácil de encontrar no 

mercado, a insulina humana (NPH e Regular) hoje em dia é pouco indicada, isto porque, na 

prática clínica, foram observadas complicações em decorrência de seu uso: quadros alérgicos, 

lipodistrofias nos locais das aplicações e, a mais importante, resistência imunológica à insulina. 

(PIRES e CHACRA, 2008). As insulinas mais modernas, chamadas de análogas (ou análogos 

de insulina), são produzidas a partir da insulina humana e modificadas de modo a terem ação 

curta ou ação prolongada (DIRETRIZES SBD, 2014-2015).  

O pâncreas de um indivíduo sem diabetes é capaz de secretar insulina de forma basal, 

esta representa uma secreção constante que permanece no sangue em níveis baixos, mantendo 

a liberação de glicose para as células do organismo. Outra maneira de secretar a insulina é o 

modo bólus, onde quantidades maiores de insulina são liberadas. Este modo é acionado após 

correções de glicose alta e alimentação. No individuo diabético, devido a não produção de 
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insulina, é necessário que esta seja administrada e aplicada pelo mesmo. Os procedimentos de 

aplicação da insulina evoluíram, existindo seringas, canetas e bomba de insulina. Atualmente, 

a bomba de insulina se assemelha ao modo como o pâncreas funciona, mas é um tratamento de 

alto custo. As canetas e seringas também são utilizadas e são mais fáceis de encontrar em 

farmácias. Cada indivíduo possui doses específicas de insulina que serão receitadas pelo médico 

e, da melhor forma, o diabético consegue balancear a dose de insulina de ação rápida com o de 

ação lenta em seu cotidiano. Um aliado da bólus costuma ser a estimativa da ingestão de 

carboidratos que, quando calculado corretamente, é capaz de indicar uma dose mais precisa de 

insulina após as refeições. (DIRETRIZES SBD, 2014-2015). 

 

  4.2.2 Controle  

 

O tratamento regular e o acesso e utilização dos insumos necessários previnem as 

complicações decorrentes do diabetes.  O controle deve ser feito diária e regularmente, com a 

realização do exame de ponta de dedo, além do acompanhamento médico. É necessário sempre 

observar as taxas/níveis dos exames de sangue, principalmente, a de HbA1C, que segundo 

Posicionamento Oficial SBD, SBPC-ML, SBEM e FENA (2017/2018), é referente a glicemia 

média dos últimos 2 a 3 meses do indivíduo, o que corresponde à meia-vida das hemácias, 

indicando a relação do indivíduo com o tratamento ao longo dos meses. Altos níveis de glicose 

0,sanguíneos, olhos, rins e nervos. (IDF – ATLAS, 2015). 

O monitoramento da glicemia é capaz de verificar hiperglicemias ou hipoglicemias. A 

hipoglicemia é caracterizada por um nível de glicose no sangue menor ou igual a 70 mg/dl, 

podendo este valor base variar individualmente para cada diabético. Segundo a Sociedade 

Brasileira de Diabetes (DIRETRIZES SBD, 2014- 2015), sintomas como tontura, confusão, 

suor, fraqueza e fadiga são alguns dos que podem indicar a glicose abaixo dos níveis ideais. 

Uma hipoglicemia severa pode levar à perda de consciência, ou a crises convulsivas, 

impactando gravemente a saúde do indivíduo. 

 De outra maneira, a hiperglicemia acontece quando há pouca insulina no organismo ou 

quando o corpo perde sensibilidade à insulina. A hiperglicemia indica um alto nível de glicose 

no sangue, caracterizada por um valor acima ou igual a 126 mg/dl. Pode ocasionar sintomas 

como:  sede, dor de cabeça, visão embaçada e frequência urinária. A SBD (2015) indica motivos 
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que podem causar a hiperglicemia: dose incorreta de insulina, estresse, alimentação 

hipercalórica, falta de exercícios físicos, gripe ou outras doenças. Há pessoas que não possuem 

sintomas perceptíveis, dificultando a ação rápida e necessária para a normalização da glicemia. 

É mais comum ocorrer em pessoas com descontrole glicêmico. 

A alimentação possui importante papel para balancear o tratamento do diabetes. O 

estigma em cima dos doces hoje é questionado - nem todos os especialistas cortam totalmente 

esse tipo de alimento da dieta dos diabéticos. Cortar certos alimentos costuma ser uma ação 

drástica que pode acarretar desequilíbrios emocionais, recusa ou dificuldade de adesão ao 

tratamento da doença, principalmente, considerando a faixa etária da pesquisa. Sendo assim, 

visando não abalar a relação do indivíduo com a doença, uma linha de pensamento vem 

ganhando espaço com a adoção da contagem de carboidratos regularmente. 

 A forma mais consciente de consumir o alimento e dietas balanceadas faz com que haja 

flexibilidade para o consumo de determinados alimentos, evitando os riscos de recusa ao 

tratamento e da incorporação de hábitos necessários ao bem-estar do diabético (BARONE, 

2014). Além disto, a educação alimentar possibilita, especialmente para crianças e adolescentes, 

um processo de conscientização processual sobre o que se ingere, o quanto de insulina precisa 

ser administrado e quais são os efeitos da alimentação para o seu corpo. 

A contagem de carboidratos é primordial, pois ele é o principal nutriente que afeta a 

taxa de açúcar no sangue, após uma refeição. Ou seja, é um plano alimentar que calcula a 

quantidade necessária de insulina a ser administrada para a metabolização do carboidrato que 

será ingerido na alimentação (HISSA; ALBUQUERQUE, 2004). Para manter-se numa vida 

nutricional balanceada, é necessário adotar estilo de vida que inclua a contagem de carboidratos, 

exigindo-se paciência e responsabilidade. A contagem traz certa liberdade para o tratamento do 

diabético, mas requer cuidado com qualquer alimento que será ingerido, pois mesmo um 

alimento que não possui açúcar pode alterar o nível de glicose no sangue. Alcançar essa 

regularidade pode ser um exercício complexo para crianças e adolescentes, vez que precisam 

de tempo para adquirirem hábitos capazes de influir na necessária mudança de estilo de vida. 

  

4.4 O autocuidado e a família 

O adolescente que possui DM1 geralmente tem seu diagnóstico via situação de 

emergência. São poucos os casos em que a família é preparada para a vinda do diabetes a partir 
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da análise de exames de rotina. A família faz parte desse processo tanto quanto o diabético. É 

necessário aprender sobre o assunto, reconhecer os sintomas e estar de prontidão para prestar 

socorro. De acordo com Zanetti e Mendes (2011), o impacto do diabetes sobre a família pode 

ocorrer na esfera comportamental, social, somática e financeira. O diabetes exige que a família, 

principalmente com crianças e adolescentes, junto com a equipe de especialistas ajude a 

administrar o uso de insulina, a dieta e a manutenção da vida ativa com prática de exercícios a 

fim de manter o controle glicêmico dentro dos padrões ideais e assim obter uma boa qualidade 

de vida. 

“Famílias estruturadas e organizadas podem 

fornecer um ambiente mais compatível para as 

necessidades da criança e adolescente diabético, pois 

o próprio tratamento exige controle e organização. Os 

sentimentos como superproteção, indiferença ou 

descuido com crianças e adolescentes diabéticos 

podem contribuir para a obtenção de um mau controle 

metabólico.” (ZANETTI; MENDES, 2001) 

O autocuidado em adolescentes e crianças tem benefícios e consequências. O 

monitoramento da HbA1C do diabético é fundamental para analisar os erros e acertos no 

tratamento. Quanto maior a glicemia, maior a concentração de HbA1C e mais desajustado está 

o diabetes. Os testes de HbA1C necessitam ser realizados, pelo menos, duas vezes ao ano e 

quando não há um controle adequado, a recomendação é fazê-los de três em três meses. 

Segundo o Posicionamento Oficial SBD, SBPC-ML, SBEM e FENA (2017/2018), atualmente, 

a manutenção do nível da HbA1C em 7% é considerada como uma das principais metas de 

controle glicêmico para a maioria dos indivíduos com diabetes. Valores ideiais de hemoglobina 

glicada, para pessoas que não sejam portadoras do diabetes, variam de 4 a 6.0%. 

Ao relatar sobre o cuidado e a demanda por um bom controle da doença, ressalta-se 

como os fatores psicológicos e emocionais podem influenciar na aderência ao regime e controle 

glicêmico, além de afetar a qualidade de vida do jovem e de toda sua família que entra no 

processo. O DM exige demandas excessivas sobre o jovem e sua família, já que além de lidar 

com os desafios comuns do desenvolvimento, há também a necessidade do cuidado com a 

doença (DELAMATER et.al, 2001). O equilíbrio emocional de um indivíduo, que se constitui 
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por aspectos internos e inconscientes (MARCELINO; CARVALHO, 2005), pode influenciar 

no bom controle da doença.  

De acordo com esse viés, o diabético é analisado em sua totalidade (biopsicossocial), 

considerando o indivíduo para além do caráter biológico. Este aspecto é importante na análise 

das dificuldades e barreiras que, principalmente os jovens, enfrentam com a doença. Segundo 

Marcelino e Carvalho (2005), há muitos casos em que o diabético tem consciência da 

importância de controlar as taxas e níveis glicêmicos, além dos demais pilares, porque 

reconhece as nefastas consequências por não aderir ao tratamento.  

Já a recusa à adesão consciente ao tratamento constitui um dos principais obstáculos 

para que o diabético alcance o bem-estar em seu cotidiano.  Isso ocorre devido ao fato de a 

doença mexer muito com o emocional e exigir mudanças nas atividades diárias. São 

vivenciados sentimentos como regressão, perda da autoestima, insegurança, ansiedade, negação 

da situação apresentada e depressão. Dependendo da estrutura psíquica da pessoa e seus 

recursos internos, ela lidará, melhor ou pior, com a nova realidade, que inclui o diabetes 

(MARCELINO;CARVALHO, 2005). 

Compreendendo o conceito de qualidade de vida da OMS (1998) como a percepção do 

indivíduo do contexto cultural e social em que se vive, este sofre influências no que tange a 

saúde física, o estado psicológico, o nível de independência e as relações sociais. Assim, para 

promover a melhora da qualidade de vida do adolescente diabético é necessário que ele 

compartilhe as experiências de dor, sofrimento e alegria que envolvem seu dia a dia com 

pessoas próximas (familiares e amigos). Além disso, Cardoso (1999) confirma que atividades 

em grupo possibilitam uma diversidade de interações e serve como instrumento de 

autoconhecimento e crescimento, além disso, a verbalização sobre os problemas e a atenção 

dada a isso, é vista como ajuda suficiente para proporcionar algum alívio ao diabético.  

Os amigos são importantes pontos de apoio, uma vez que ajudam no adequado manejo 

com os sintomas do diabete, principalmente se são também portadores. Em todo o país, são 

organizados encontros sobre o diabetes, especialmente no mês de novembro, quando se celebra 

a data da conscientização do diabetes. Esses eventos promovem novas relações com portadores 

do diabetes e cria para o adolescente oportunidade de trocar de experiências, melhorando para 

eles a relação com a doença. 
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4.5 O exercício físico 

 

Com o intuito de promover o bem estar do diabético, é proposto a ele a prática de 

atividade física. Essa deve ser considerada um fator essencial, por representar atividades 

usualmente agradáveis e que trazem benefícios desde a melhora do perfil lipídico até a melhora 

da autoestima. Além disso é capaz de restaurar a saúde dos efeitos nocivos da rotina (SILVA 

et. al. 2007). Seguindo o posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte 

(1998): “a atividade física é qualquer movimento que tenha como resultado de uma contração 

muscular esquelética o aumento do gasto energético acima do repouso e não necessariamente 

uma prática desportiva”.  

Para recomendar a atividade física ao diabético é necessária ação conjunta do médico 

com o profissional de Educação Física, que o exercício tenha caráter individualizado e que o 

diabético siga orientações relativas à frequência de monitorização da glicemia, adequação da 

ingestão de nutrientes, modificações nas doses de insulina e escolha do local de aplicação diante 

do tipo de atividade física. Este último precisa ser enfatizado, já que a absorção de insulina pode 

ser acelerada se aplicada no membro que está sendo exercitado precipitando hipoglicemia 

(FERREIRA; VIVOLO, 2014).  

 

4.6  Benefícios do Exercício Físico 

 

A prática de exercícios físicos na infância e adolescência traz benefícios para a vida do 

indivíduo aumentando a probabilidade da manutenção de um estilo de vida mais ativo na vida 

adulta além de contribuir para a prevenção de doenças. Ferreira (2005) cita os benefícios da 

prática regular e dentre eles estão: melhora do perfil lipídico, diminuição de riscos 

cardiovasculares, combate a obesidade e hipertensão, fortalecimento de músculos, articulações 

e ossos, melhora na flexibilidade e força muscular e também o impacto na esfera psicológica 

ajudando a reduzir ansiedade, depressão e estresse. Stein (1999) indica que há evidências de 

mudança de comportamento no indivíduo ativo, onde este permanece atento a fatores de risco 

consequentes da inatividade e sedentarismo e assim procura assumir um hábito de vida 

saudável.  
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“Em crianças e adolescentes, um maior nível 

de atividade física contribui para melhorar o perfil 

lipídico e metabólico e reduzir a prevalência de 

obesidade. Promover a atividade física na infância e na 

adolescência significa estabelecer uma base sólida para 

a redução da prevalência do sedentarismo na idade 

adulta, contribuindo desta forma para uma melhor 

qualidade de vida.” (Sociedade Brasileira de Medicina 

do Esporte , 1998) 

Tendo em vista os benefícios que a atividade física proporciona, para o diabético o 

principal elemento é o controle da glicemia, via consumo de glicose a partir do músculo em 

atividade. Mercuri e Arrechea (2006) afirmam que com o objetivo de otimizar os benefícios e 

diminuir os riscos, a prescrição do exercício para o diabético deve ser individual, levando em 

consideração o tipo, frequência, intensidade e duração, além da idade, do grau de treinamento 

anterior e do controle metabólico, duração do diabetes, e presença de complicações específicas 

da doença. Para poder participar de maneira mais segura em programas de atividade física o 

diabético precisará estar controlado com bons índices glicêmicos. (MERCURI; ARRECHEA, 

2006). 

Para compreender a mudança de glicemia no indivíduo diabético é necessário considerar 

os efeitos fisiológicos do exercício. Ramalho e Soares (2008) explicam que a energia liberada 

para promover o movimento advém da glicose estocada na forma de glicogênio no músculo e 

no fígado e quando esgotada devido ao exercício prolongado, a gordura pode passar a ser a 

principal fonte de energia. Durante o exercício, a quantidade de insulina deve ser suficiente para 

permitir a entrada de glicose dentro da célula muscular, mas deve ser reduzida para liberar os 

estoques de glicogênio do fígado. Ou seja, aumenta-se o consumo muscular de glicose e ao 

mesmo tempo produz-se glicose pelo fígado, mantendo em um indivíduo sem diabetes a 

estabilidade de glicemia (RAMALHO; SOARES, 2008). 

O cérebro e outros órgãos vitais necessitam que a glicemia seja mantida estável para 

preservar suas funções durante a prática de atividade física e isso pode ser feito a partir da 

elevação do glucagon e das catecolaminas, principalmente em exercícios prolongados 

(VIVOLO; FERREIRA, 2014). Em indivíduos com deficiência de insulina pode haver 

liberação excessiva destes hormônios que são contrarreguladores da insulina, determinando 

hiperglicemia, além disso, a administração exógena de insulina é capaz de diminuir ou impedir 
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a necessária mobilização de glicose e outros substratos energéticos na atividade física, causando 

hipoglicemia (VIVOLO; FERREIRA, 2014). 

O comportamento da glicemia no decorrer da prática de exercícios físicos varia de 

acordo com o tipo da atividade e sua intensidade (MICULIS;CAMPOS; BOGUSZEWSKI, 

2010). É muito comum haver o medo com as hipoglicemias devido aos sintomas e riscos da 

mesma, assim como a recuperação, porém não há contraindicação para prática de atividade 

física justificada pelo risco de hiploglicemia. Porém, ainda há um questionamento de um 

benefício glicêmico, melhora na HbA1c, do exercício na diabetes tipo 1 de acordo com o 

levantamento de Kenedy et.al. (2013). Este, através de pesquisas eletrônicas de banco de dados, 

analisou 13 estudos e pode verificar que a HbA1c pode não ser um indicador sensível do 

controle glicêmico e a variabilidade glicêmica pode não se refletir nessa medida. Ainda assim, 

há evidências de que o exercício melhora a aptidão física, a resistência à insulina, lipídios e 

risco macrovascular em pessoas com diabetes tipo 1. (KENEDY et.al., 2013) 

“Quando o exercício é realizado por indivíduo 

bem controlado, isto é, adequadamente insulinizado, 

obtêm-se os benefícios de redução da glicemia pela 

captação de glicose pelas células musculares. Já o 

indivíduo diabético mal controlado, sem insulina 

suficiente para manter a glicemia próxima do normal, 

quando submetido a esforço físico, pode ter seu estado 

hiperglicêmico agravado ou mesmo desenvolver 

cetose.” (FERREIRA; VIVOLO, 2014) 

 

  4.7 O diabetes na Escola 

 

Um tratamento multiprofissional consiste na união de diversas áreas da saúde na 

construção de uma intervenção diagnóstica, educacional e terapêutica. Para o diabético a 

relação de diversos profissionais na manutenção de sua saúde e avaliação de suas condições e 

necessidades, condiciona um melhor tratamento do DM1. Esta evolução proporciona ao 

diabético a capacidade de emancipação, o desenvolvimento de habilidades e comportamentos 

que melhorem a sua qualidade de vida e evite complicações (CAMARA; FORTI, 2014). 

Compreendendo que educar o diabético sobre a doença não é uma responsabilidade apenas de 
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um profissional e levando em consideração que a maioria dos jovens com diabetes passa muitas 

horas na escola, é essencial o preparo da equipe escolar, principalmente dos professores, para 

proporcionar um ambiente escolar seguro (JACKSON et.al, 2015). 

No contexto escolar, várias são as atitudes que devem fazer parte no acolhimento ao 

aluno diabético, desde a direção até os auxiliares, como merendeiras e auxiliares gerais. A 

escola precisa aprender sobre o tema para receber bem o aluno DM. A informação sobre o 

diabetes pode vir de pais/ cuidadores, já que vivem a rotina diária, assim como de uma equipe 

de saúde. A qualidade do cuidado com o adolescente diabético deve ser uma preocupação de 

todos, no sentido de desempenharem suas obrigações, de conhecer, de informar e agir 

corretamente (TURATTI, 2012).  

 

  4.8 O diabetes e a Educação Física 

Reconhecendo que as aulas de Educação Física usam o movimento corporal como 

instrumento e que isso exige gasto de energia e glicose, o professor deve entender sobre como 

o diabetes atua no corpo, principalmente sabendo identificar os sinais da hipoglicemia e 

primeiros socorros (TURATTI, 2012). Durante as aulas de Educação Física, o professor deve 

verificar se o aluno diabético alimentou-se antes, mediu a glicemia e se possui o kit de 

emergência à vista, em caso de hipoglicemia. Além disso, compreender as particularidades que 

o diabetes traz com atenção para a ingestão de líquidos e alimentos antes, depois e, às vezes, 

durante os exercícios físicos (RODRIGUES et.al., 2015). 

O professor de Educação Física pode ajudar na inserção do adolescente diabético tipo 1 

no meio escolar em atividades individuais e coletivas, retirando a carga do supercuidado e 

superobservação que é consequente neste ambiente. Assim, a exploração do tema “diabetes” 

pode ajudar na disseminação de conteúdos sobre promoção da saúde e, consequentemente, no 

desenvolvimento da autoimagem do diabético, corroborando para uma análise de atitudes que 

coopere com respostas positivas ao tratamento, como a manutenção dos níveis glicêmicos e 

controle metabólico (TURATTI, 2012). Além dessa contribuição, há o aspecto da possiblidade 

de levar maior conscientização e rompimento de estigmas relacionados à doença. 

Portanto, o diabetes tipo 1 não é um limitador para a prática de exercícios físicos e o 

espaço escolar pode propiciar ao adolescente conhecimento e informação controlada e 

administrada pela equipe de profissionais e de forma autônoma pelo adolescente. O professor 
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de Educação Física pode planejar as aulas com qualquer atividade, sabendo que não há 

atividades que sejam limitadas pela doença, quando este acompanha o tratamento de forma 

multiprofissional e sabe identificar as complicações da doença. O adolescente diabético tipo 1, 

tem o direito de exercer atividades físicas e intelectuais e desenvolver-se como um ser humano 

pleno e rico de possibilidades, seja no ambiente escolar ou extracurricular.  

Hoje sabe-se que o exercício físico melhora a aptidão física, a resistência à insulina, o 

risco lipídico e macro vascular em pessoas com DM1, mas no controle da glicemia e Hb1AC 

os dados são conflituosos (KENNEDY et.al., 2013). A associação americana de diabetes 

recomenda 30 minutos de exercícios aeróbicos de intensidade moderada a vigorosa pelo menos 

cinco dias por semana ou um total de 150 minutos por semana, além de comentar também a 

distribuição da atividade ao longo de pelo menos três dias durante a semana. (JACKSON et.al., 

2015). As aulas de Educação Física servem como instrumento de inserção a vida ativa e 

saudável, onde as informações sobre a recomendação de exercícios físicos podem ser 

transmitidas. É mais comum que o professor de Educação Física trabalhe com exercícios 

aeróbicos, sendo assim é fundamental que este saiba que não há contraindicação para esta 

prática. 

 

5. METODOLOGIA 

 

Participaram do estudo nove adolescentes diagnosticados com DM1, moradores do 

Estado do Rio de Janeiro que frequentam escolas públicas e particulares que participam de 

grupos online sobre o diabetes. Foi aplicado questionário aberto com X. A análise das respostas 

foi realizada agrupando em blocos de perguntas àquelas mais significativas para a pesquisa.  

Por fim foi avaliado quão influenciado é o jovem diabético para melhora na qualidade de vida 

através da Educação Física escolar, além de como é o cuidado do professor de Educação Física 

com o aluno diabético. Após terem sido informados sobre o caráter voluntário da pesquisa, 

assim como seus objetivos, os responsáveis de todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento (Anexo II) 
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6. RESULTADOS 

 

Participaram do estudo nove adolescentes DM1 sendo 67% do sexo feminino, com 

idades de 12 a 17 anos e que foram diagnosticados com diabetes, em média, há 8,5 anos. Quatro 

eram estudantes de escolas públicas e cinco de escola particular. Desses nove (9) adolescentes, 

seis (6) utilizavam a bomba de insulina como insulinoterapia e o restante utilizava caneta de 

aplicação de insulina (novo rapid, lantus e levemir). Desses adolescentes, apenas um usava 

Libre, que é um sensor (do tamanho de uma moeda de um real) aplicado na parte superior do 

braço que mede, de forma contínua, as leituras de glicose e armazena dados durante dia e noite 

(FreeStyle Libre, 2017).  

Ao perguntar sobre HbA1C dos adolescentes, todos precisaram perguntar o valor 

correto ou confirmar se acertaram o dado com a mãe. Para essa faixa etária isso ocorrer é 

impactante. Os valores da HbA1C dos entrevistados variaram de 6,9% a 12,2% com uma média 

de 8,03%. A presença da mãe no momento em que foi feito o questionário foi necessário para 

assinatura do termo de consentimento. Não houve intromissão das mães e nenhuma pergunta 

foi voltada para elas, mas foi deixado livre que os adolescentes as perguntassem.   

Foi proposital a formulação das perguntas sobre a importância e o gosto pessoal dos 

adolescentes sobre atividade física e exercício físico, uma após a outra. Dessas duas perguntas, 

não foi exigido que os adolescentes reconhecessem a diferenciação entre o que é exercício físico 

e o que é atividade física. Com isso, foi possível analisar que eles caracterizam atividade física 

e exercício físico como a mesma coisa.  

Nestas perguntas, também, foi possível analisar que todos os adolescentes consideravam 

a atividade física importante com a justificativa de ser boa para o controle da glicemia. Alguns 

relataram diretamente: “diminuir a glicemia”. Este resultado pode estar relacionado à influência 

da prática de exercícios sobre a maior utilização de insulina pelo organismo, ocasionando para 

aqueles que estão com altas sensibilidades à insulina, e consequentemente altas glicoses, o bom 

controle. Quanto ao gosto por exercício físico, todos relacionaram ao bem estar emocional. Este 

dado é importante, pois o medo com as hipoglicemias afastam muito os diabéticos de se 

exercitarem, seja por medo pessoal ou dos familiares e esse reconhecimento dos adolescentes 

demonstra como esse “tabu” precisa ser quebrado, já que, para o tratamento, o estado emocional 

também influencia os níveis glicêmicos e a relação do adolescente com a doença. 
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Sobre a participação nas aulas de Educação Física. Sete responderam que participavam 

de todas as atividades e, desses, cinco verbalmente comentaram sobre suas insatisfações com 

as aulas de Educação Física e até se contradisseram após responderem a essa pergunta. Dois 

adolescentes responderam que participavam apenas das atividades que lhe interessam. 

Dos nove adolescentes, sete praticavam exercícios físicos fora do ambiente escolar e 

dois tinham interesse em praticar. O levantamento desse dado serviu para salientar a relação 

que possuem com a experiência da vida ativa, corroborando com uma percepção mais crítica 

quanto ao que vivenciam na Educação Física escolar. Já que as atividades que fazem são 

contínuas e ajudam em seu tratamento, os adolescentes conseguem avaliar os efeitos que elas 

produzem em seu corpo e assim comparar com os efeitos que acontecem nas aulas de Educação 

Física, levando ao objetivo central da pesquisa que é ver a percepção dos adolescentes sobre a 

importância desta disciplina em seu tratamento. 

Foi unânime a resposta dos adolescentes sobre gostar da Educação Física. Todos 

responderam que gostavam e as justificativas foram heterogêneas, passando pelo gosto da 

prática esportiva e dos jogos, a interação social, a quebra da tensão escolar, a saúde e o 

divertimento. As atividades preferidas nas aulas de Educação Física variaram de esportes 

socialmente conhecidos e tradicionais até dança, ginástica, dodgeball ou qualquer atividade que 

o professor trazia. Das atividades que não gostavam, alguns esportes como basquete e futebol 

foram citados, além de jogo de cartas, atletismo e estafetas. 

Sobre como esses adolescentes se sentiam (fisicamente) durante e após as aulas de 

Educação Física foi citado que durante as aulas as reações físicas são: suor excessivo, euforia, 

glicemia alta (acima de 260 mg/dl) e ofegância. Cinco dos nove se sentiam bem e um dentre 

estes não sentia nada. Após as aulas foi citada exaustão, cansaço, hiperglicemia, diminuição da 

glicose que pode ser compreendido como decréscimo para o nível ideal, não necessariamente 

uma hipoglicemia. Um adolescente citou que podia se sentir cansado, mas não sentia alteração 

quando a aula era ruim, ou seja, quando as atividades não eram interessantes fazendo com que 

houvesse pouca participação. 

Dos nove adolescentes, cinco já passaram mal nas aulas de Educação Física pelo menos 

uma vez, dois dos quatro que disseram não ter passado mal nas aulas de Educação Física já 

passaram mal em atividades extracurriculares, com hipoglicemia. Em união a isso foi 

perguntado se existia algum serviço médico ou de enfermagem na escola. Apenas dois 

adolescentes possuem atendimento médico na escola. 
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O bloco principal de análise foi o da abordagem da relação da prática de atividade física 

com a saúde pelo professor de Educação Física e a orientação e cuidado dados por ele aos 

alunos diabéticos nas aulas. Dos nove alunos, apenas cinco relataram que o professor tratou 

sobre a importância da atividade física para a saúde e apenas um aluno relatou que recebeu 

orientação do professor de Educação Física em relação ao diabetes. Ou seja, apenas um dos 

nove adolescentes recebeu alguma orientação, antes de começar a aula de Educação Física, do 

professor. Além disso, verbalmente a maioria dos adolescentes comentou que seus professores 

não sabiam que eles tinham diabetes, apesar da escola ter sido informada. 

A pergunta que norteia o trabalho pretendia avaliar a impressão dos adolescentes sobre 

as aulas de Educação Física ajudar em seus tratamentos. O resultado levantou que 55,5% dos 

adolescentes entrevistados acreditam que a Educação Física escolar não ajuda em seu 

tratamento.  

7. DISCUSSÃO 

 

É importante que o adolescente diabético tenha conhecimento sobre o funcionamento 

de seu próprio corpo e os efeitos do diabetes sobre ele. A falta de conhecimento sobre os valores 

da HbA1C nesta idade é alarmante, pois o autocuidado é presente e a HbA1C deveria ser um 

dado significante para os adolescentes. Ela representa o resultado do controle glicêmico e se 

estiver fora do limiar aceitável (de 6% a 7%) é o indicativo de que há a necessidade de uma 

atenção maior no tratamento, assim como a suspeita de falta de sensibilidade à insulina e 

mudanças hormonais que precisam de alteração nas intervenções relacionadas ao controle da 

doença. 

Como a resposta sobre o valor da HbA1C precisou ser confirmada com as mães, faz-se 

necessário enfatizar essa relação materna com os filhos diabéticos. Zanetti e Mendes (2001) 

afirmam que o papel que elas cumprem se deve pelo fato de estarem mais envolvidas com o 

cuidado diário dos filhos, tornando-as sensíveis à doença e seus efeitos, já que, geralmente, são 

elas que acompanham seus filhos no médico e participam de grupos de pais. 

Sobre a relação dos adolescentes com a Educação Física, foi possível observar que as 

respostas dadas, provavelmente refletiram um parâmetro geral, onde os adolescentes 

responderam de acordo com todas as vivências de Educação Física que já tiveram. Quando 

comparado com o que gostavam ou não gostavam da Educação Física escolar, responderam de 
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acordo com as vivencias atuais e verbalmente alguns expuseram insatisfações consequentes da 

forma como as aulas são dadas e do conteúdo limitado e repetitivo. Esta situação demonstra 

que a disciplina agrada estes adolescentes, mas a forma como ela é dada atualmente para eles 

não é necessariamente gratificante ou benéfica. 

Sendo assim, percebe-se que a Educação Física é uma disciplina que atrai os 

adolescentes. Porém, o fato de eu ser professora de Educação física e a minha relação com eles, 

pode ter induzido a resposta que acreditaram ser “correta” em relação a participação das aulas. 

As respostas dadas a esta pergunta foram praticamente favoráveis a uma boa participação nas 

aulas, mas ainda assim surgiram comentários sobre a grande insatisfação. A dualidade nas 

respostas me levou a crer que esta pode ter sido induzida, não refletindo a realidade da 

participação deles nas aulas de Educação Física.   

Os dados sobre a abordagem da importância da atividade física para a qualidade de vida 

ou para a saúde e a relação de cuidado do professor com o aluno diabético serem quase nulo, 

são importantes. É contraditório o professor tratar da importância da atividade física para a 

saúde, mas não orientar ou ter cuidado com seu aluno diabético antes das aulas começarem ou 

durante. Em teoria, as aulas podem gerar alterações na glicemia e é importante que o professor 

saiba se o aluno está controlado antes de praticar as atividades da aula, ou até mesmo saber se 

o kit de emergência de seu aluno está próximo.  

O fato do professor não saber que seu aluno tem diabetes é alarmante, os sintomas de 

hipoglicemia ou hiperglicemia podem ser facilmente confundidos e a ação de primeiros 

socorros não condizer com o cuidado com o diabetes. Além disso, o artigo 135 do código penal 

brasileiro (BRASIL, 1940) condena aqueles que deixam de prestar assistência, quando possível 

fazê-la sem risco pessoal ou não pedir socorro à autoridade pública. É complexo pensar uma 

forma de assistência dentro do ambiente escolar quando não há equipe médica e não se tem 

conhecimento da enfermidade ou da particularidade de seu aluno.  

Tendo em vista que a responsabilidade do aluno diabético é da instituição escolar é 

surpreendente que apenas dois adolescentes tenham respondido que receberam atendimento 

médico. Os outros entrevistados, quando perguntados sobre qual o procedimento de 

atendimento foi utilizado quando passaram mal nas aulas de Educação Física, responderam: 

cuidado autônomo, ajuda do inspetor e ida à direção da escola, sozinhos ou acompanhados de 

amigos, onde normalmente possuem seus kits de emergência. Essas respostas são preocupantes, 
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pois a ação rápida em casos de hipoglicemia ou hiperglicemia é muito primordial para evitar 

que o adolescente vivencie uma situação grave como a perda de consciência.  

Esse questionamento influencia o foco principal da pesquisa, pois quando perguntado 

se acreditavam que a Educação Física ajudavam no seu tratamento, apenas quatro adolescentes 

relataram que sim, a Educação Física escolar colaborava no tratamento do diabetes. Esse dado 

demonstra como a Educação Física é heterogênea, não possui um segmento único variando de 

escola para escola, seja ela particular ou privada. Tudo dependerá do projeto pedagógico da 

instituição.  

O foco principal da pesquisa em avaliar a importância da Educação Física escolar no 

tratamento de adolescentes DM1 traz questões relacionadas às fragilidades da Educação Física 

escolar e da relação do professor com o aluno e a escola. Assim, é necessário levantar a questão 

do campo de conhecimento e dos conteúdos que são pertinentes às aulas de Educação Física e 

o olhar do professor sobre seus alunos. Além disso, a visão sobre a disciplina como um 

momento de recreação e descontração esteve presente nas falas dos adolescentes. 

As fragilidades da Educação Física com relação aos seus conhecimentos e conteúdos 

estão relacionadas com as perspectivas da Educação Física ao longo da história. Através das 

respostas, pode ser observado o peso da pedagogia tradicional, com uma característica 

esportivizada, se trabalhando modalidades mais conhecidas e de prestígio social, com a 

sistematização de conteúdos na forma de técnicas, táticas e fundamentos do esporte (SOARES, 

et. al., 2012). Não há problema com o conteúdo esporte, porém a forma como será passado pode 

levar à seleção por habilidades e a repetição de movimentos, fazendo com que estes não se 

relacionem bem com este formato de aula. 

É uma realidade que as ações dos professores sejam resumidas á observar os seus alunos 

na quadra enquanto eles realizam atividades que eles mesmos escolheram ou, então, aquelas 

que são possíveis em função do tipo de equipamento e material existente (MACHADO et.al., 

2010). Uma limitação do estudo foi não ter entrevistado os professores de Educação Física, 

comprometendo a avaliação sobre a ação destes em aula. Ainda assim, é necessário ressaltar 

que a relação do professor com os conteúdos e a forma que ele a administra, influencia na 

atenção que o aluno dá as aulas, na motivação e na participação. 

Os conteúdos da Educação Física são bem amplos e podem gerar muita diversidade nas 

aulas, ressaltando assim o acervo de expressão corporal, através da cultura corporal do 
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movimento, e a reflexão pedagógica sobre o homem no mundo (SOARES, Et. Al., 2012). Isso 

corrobora a visão do aluno sobre a Educação Física e o mundo, além de qualificar a disciplina 

no currículo e relacioná-la com outros contextos e áreas, já que ela lida com um sujeito histórico 

e transformador.  

O campo de conhecimento da Educação Física também se estende para a área da saúde, 

sendo assegurado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (2004), onde a disciplina é capaz de 

através do movimento humano, focar nas diferentes formas e modalidades do exercício físico 

e abordar as perspectivas da prevenção de problemas de agravo da saúde, promoção, proteção 

e reabilitação da saúde. Afirma- se assim, a relação desta disciplina com o tema do diabetes que 

pode ser explorado pelos professores e ajudar na inserção de seus alunos nas aulas. 

Devemos considerar, portanto, que as Diretrizes Curriculares Nacionais (2004), 

também, afirmam o direito do professor de acrescentar conhecimentos que abrangem a saúde, 

em sua qualificação, para que ele possa analisar criticamente a realidade social e promover a 

ampliação das possibilidades de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável. 

Sendo assim, o diabetes se torna um conteúdo que o professor tem direito a conhecer em seu 

período de formação, assim como outras doenças, para que este saiba lidar com as 

especificidades dessas em aula. 

A Educação Física é de acordo com a Lei 9.394 de 1996, das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, componente curricular obrigatório, porém, a sua especificidade pedagógica 

ainda é questionada ou está em questionamento por parte de agentes da Educação. A relação da 

escola com a Educação Física muitas vezes se contrapõe com a visão que a entende e a identifica 

como um componente curricular, atribuído de um saber a ser transmitido ou tematizado 

(MACHADO et.al., 2010). A existência dessa contraposição pode gerar dificuldade na 

compreensão sobre a contribuição pedagógica da Educação Física na formação do indivíduo. 

É característica da Educação Física que ela seja uma disciplina colocada em segundo 

plano. Muitas vezes nas escolas se cancela a aula de Educação Física em favor de outra 

atividade. Essa situação problema, também, é evidenciada na relação da escola com o professor 

e por isso é presente na pesquisa o desconhecimento dos professores sobre as particularidades 

de seus alunos diabéticos. Não podemos fazer juízo de valor à falta de comunicação do 

professor com a direção escolar, assim como a falta de possibilidade de participação nas 

reuniões de professores, pois não foi levantada a realidade escolar ou a realidade do professor. 
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Como comenta Barone (2014), é importante que o professor saiba que o diabetes é uma 

das disfunções mais presentes em adolescentes e crianças, assim, ocasionalmente em algum 

momento ele irá se deparar com um aluno diabético. Para isso é necessário que este esteja apto 

a aprender e auxiliar no que for necessário, assim como propiciar um espaço que este possa 

desempenhar seus cuidados sem preconceitos, já que o professor é peça fundamental para a 

inclusão do aluno diabético. Nas aulas de Educação Física, isso se conquistará por intermédio 

das diferentes manifestações e expressões do movimento humano, visando à formação, a 

ampliação e o enriquecimento cultural dos discentes. 

8. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa nos deu indícios de que a Educação Física Escolar parece não estar preparada 

para ajudar no tratamento do diabetes, isso é verificado na fala dos adolescentes quando 

analisam as aulas que possuem e as atividades que são dadas; seja através de atividades práticas 

que melhorem o condicionamento físico dos alunos e promovam uma transformação do viés da 

vida ativa, seja por atividades teóricas, que possam correlacionar o indivíduo, os exercícios e a 

saúde.  

Ainda nos pareceu distante a relação da Educação Física Escolar com os conteúdos 

pertinentes aos temas de saúde e principalmente sobre o diabetes, que no mundo vem crescendo 

consideravelmente justificando a abordagem do tema mesmo sem que haja um aluno diabético 

em sala.  Essa situação pode estar relacionada com a formação que o professor possuiu, além 

da pouca busca por renovação através de cursos e palestras que possam promover a capacitação 

do professor nas temáticas emergentes no âmbito da saúde ou em outra área. 

Apesar de a atividade física ser um componente importante no tratamento do diabetes, 

ainda é um desafio para a Educação Física escolar a aproximação de seus conteúdos e a 

expressão da cultura corporal do movimento com a realidade dos alunos, aproximando a noção 

da melhora na qualidade de vida através da vida ativa, hábitos saudáveis e a reflexão sobre o 

conceito de saúde. Além disso, ainda está em progresso uma formação ampliada dos professores 

de Educação Física, que trate de assuntos emergentes no mundo atual e que proponha 

ferramentas que os torne aptos ao cuidado e à atenção com alunos acometidos com doenças ou 

patologias.   
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10. ANEXOS 

 

10.1 ANEXO I – Questionário para Adolescentes DM1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome:  _______________________________________________________ 

Idade:                   Sexo: (  ) F   (  ) M              Escola: (   )Particular    (    ) Pública 

 

3. Há quanto tempo você foi diagnosticado com diabetes? 

 

 

 

4. Qual tratamento você utiliza?  

 

 

 

 

5. Qual o valor de sua hemoglobina glicada?  

 

 

6. Você acha que praticar atividade física é importante: Por quê ? 
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(    )  Sim        (   ) Não 

 

 

 

 

 

 

7. Você gosta de praticar exercícios físicos? Por quê? 

 

(     )  Sim       (    ) Não 

 

 

 

8. Você pratica ou gostaria de praticar algum exercício físico fora da escola? Qual? 

 

(    ) Sim  (    ) Não (    ) Gostaria de praticar 

 

 

 

 

9. Você gosta das aulas de Educação Física? Por quê? 

 

(   ) Sim        (   ) Não 

 

 

 

 

 

 

10. Você faz todas as atividades que o professor de Educação Física propõe? 

 

(     ) Não participo de nenhuma atividade 
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(     ) Participo só das atividades que gosto  

(     ) Sim, participo da aula inteira 

 

11. O que você mais gosta e o que você menos gosta nas aulas de Educação Física? Por 

quê? 

 

 

 

 

 

 

 

12. Seu professor de Educação Física já falou sobre a importância da atividade física 

para a qualidade de vida ou para a saúde?  

 

(    ) Sim     (    ) Não 

 

13. Já recebeu alguma orientação do seu professor de Educação Física em relação ao 

diabetes? Qual? 

 

(    ) Sim      (    ) Não 

 

 

 

14. Como você se sente (fisicamente) durante e após as aulas de Educação Física? 

Comente. 
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15. Já se sentiu mal nas aulas de Educação Física? Se afirmativo, com que frequência 

isso ocorre? 

 

 

 

 

 

 

 

16. Caso você tenha passado mal na aula de Educação Física, como foi feito o 

procedimento de atendimento? 

 

 

 

 

 

17. Você acha que suas aulas de Educação Física ajudam no seu tratamento? 

(    ) Sim      (    ) Não 

 

18. Existe algum serviço médico ou de enfermagem na sua escola? Se afirmativo, 

quantas vezes por semana e em que horário? 
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10.2 ANEXO II – Termo de consentimento 


