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RESUMO 

 

O Diabetes Mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da 

ausência de insulina e/ou da ineficácia da insulina exercer suas funções 

adequadamente, sendo um hormônio secretado pelo pâncreas endócrino e 

caracterizado por disfunções no metabolismo de carboidratos, proteínas e 

lipídios (DANGEL; REYNOLDS, 2006). Esse estudo objetivou-se avaliar os 

conhecimentos dos estudantes de Educação Física bacharelado e licenciatura 

do primeiro e os últimos períodos (8° período na licenciatura e 9° período no 

bacharelado) sobre Diabetes Mellitus, no Centro de Educação Física e 

Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/ES. Foi utilizado 

um questionário com 27 itens para avaliar seus conhecimentos acerca do 

Diabetes Mellitus (20 questões) e experiências pessoais e profissionais prévias 

relacionadas à doença (7questões). Os dados foram analisados de forma 

descritiva (como percentual do total de respostas) e o teste qui-quadrado para 

identificação de diferenças nos percentuais de acerto entre as turmas. 

Participaram 295 alunos durante os períodos letivos 2012/2, 2013/01 e 

2013/02. A análise estatística indicou que o 9° período do Bacharelado 

apresentou um índice de acerto (47,16%) maior em comparação com as outras 

turmas sobre o conhecimento acerca do diabetes. Em relação as experiências 

pessoais e profissionais relacionadas ao Diabetes, cerca de 50,51% afirmam 

possuir ao menos um familiar com a doença, 34,58%afirmam que a escola que 

frequentou já discutiu sobre o Diabetes, 85,76% acreditam que as aulas de 

Educação Física contribui na prevenção da doença e 97,63% afirmam que os 

conhecimentos sobre o Diabetes são importante para a atuação profissional. 

Os resultados sugerem conhecimento inadequado a respeito do tema 

independente do período. Os alunos reconhecem a importância do 

conhecimento sobre Diabetes para sua atuação profissional mais os resultados 

demostram que esses conhecimentos não são apreendidos de forma 

satisfatória. 
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INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da 

ausência de insulina e/ou da ineficácia da insulina exercer suas funções 

adequadamente, sendo um hormônio secretado pelo pâncreas endócrino e 

caracterizado por disfunções no metabolismo de carboidratos, proteínas e 

lipídios (DANGEL; REYNOLDS, 2006). Quando não controlado 

adequadamente, leva a um quadro de hiperglicemia (aumento dos níveis de 

glicose no sangue). Os sintomas mais habitualmente observados em pacientes 

são: sede intensa, glicosúria, poliúria, fadiga muscular sem causa aparente e 

dificuldades de cicatrização periférica (FONTES, 2005). Com o passar dos 

anos, o paciente diabético que não conseguiu fazer um bom controle da 

glicemia com uso de insulina e/ou outros medicamentos hipoglicemiantes 

poderá apresentar risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

retinopatia, neuropatia, polineurite periférica, que causa um comprometimento 

da resposta à infecção e da sensibilidade dos membros inferiores, podendo 

conduzir a complicações severas, como amputação dos pés e pernas, bem 

como outras morbidades (FONTES, 2005). 

Segundo a Associação Americana de Diabetes (2005), o Diabetes Mellitus 

pode ser classificado em quatro tipos: tipo 1, tipo 2, tipo gestacional e 

secundário a outras patologias. Esse texto se concentra nos dois primeiros 

tipos. O diabetes Mellitus tipo 1, ou diabetes insulino-dependente, sendo 

causado pela incapacidade das células beta do pâncreas em secretarem 



insulina devido à destruição auto-imune dessas células (DANGEL; 

REYNOLDS, 2006). Já, a Diabetes Millutus tipo 2 resulta da regulação 

incorreta do metabolismo da glicose pela insulina, sendo uma doença multi-

fatorial. É causada pela resistência periférica à ação da insulina, resultando em 

múltiplas anormalidades. A redução da sensibilidade periférica à insulina leva a 

uma alta produção do hormônio, o que pode resultar na falência das células 

beta pancreáticas em longo prazo (SHIVAPRASAD; KALRA, 2011). 

O hormônio insulina foi descoberto por Frederick Banting e Charles Best a mais 

de 75 anos (FONTES, 2005), o qual é produzido pelo pâncreas. Segundo 

Machado et al (2008), o pâncreas se localiza transversalmente, ao longo da 

parede posterior do abdome, alongado e de forma irregularmente prismática. É 

constituído por dois órgãos, com funções diferentes: o pâncreas exócrino e o 

pâncreas endócrino, representado pelas ilhotas de Langerhans, produtoras de 

hormônios como insulina, glucagon, somatostatina e o polipeptídio pancreático. 

As células mais abundantes nas ilhotas são as células alfa, que secretam o 

glucagon e as células beta que secretam a insulina.    

A secreção de insulina na corrente sanguínea ocorre em resposta ao aumento 

da concentração de glicose na circulação. A insulina liga-se aos receptores da 

membrana celular, permitindo que a glicose dos alimentos se mova da corrente 

sanguínea para o interior das células (MARTINS, 2000). Nas pessoas com 

diabetes, este processo é prejudicado. A glicose se acumula no sangue, 

originando a hiperglicemia, que cronicamente é responsável por boa parte das 

comorbidades observadas no Diabetes Mellitus (FONTES, 2005).     



O número de pessoas com Diabetes Mellitus está aumentando 

assustadoramente. A vida sedentária, a urbanização crescente, obesidade e o 

envelhecimento populacional são fatores que colaboram muito para o 

aparecimento desta doença, gerando um alto gasto para o poder público no 

controle e tratamento (TORRES et al, 2009), se constituindo como um dos mais 

importantes problemas de saúde mundial (SILVA; SILVA, 2002). Um grave 

problema é o desconhecimento do diagnóstico da doença por boa parte dos 

indivíduos com Diabetes Mellitus. Harris et al (1992) verificaram que, em 

média, ocorre um atraso de 4 a 7 anos entre o aparecimento da doença e seu 

diagnóstico clínico. O principal problema do diagnóstico tardio é o agravamento 

de comorbidades associadas, especialmente as doenças cardiovasculares 

(CUSI, 2009). 

De acordo com a Associação Americana de Diabetes (2011), o diagnóstico da 

doença é realizado caso ao menos um dos seguintes critérios seja observado: 

 Nível de hemoglobina glicada superior a 6,5%; 

 Glicemia de jejum (8 horas)≥ a 126 mg/dL; 

 Glicemia, após teste de sobrecarga de glicose (75 g)≥ a 200 mg/dL; 

 Glicemia ao acaso≥ a 200 mg/dL. 

Segundo o Diamond Project Group (1999), embora existam claras diferenças 

étnicas na taxa de incidência de Diabetes Mellitus tipo 1 e forte evidência para 

fatores genéticos, alguns estudos mostram também uma contribuição de 

fatores ambientais ainda não identificados. De acordo com Dengel e Reynolds 

(2006), a causa do Diabetes Mellitus tipo 2 é desconhecida, mas parece estar 



associada com vários fatores como, obesidade, estilo de vida sedentário, 

histórico familiar, idade e etnia.  

O Diabetes Mellitus é uma das doenças crônicas com maior prevalência nos 

países (BARBUI, 2002; COCCO, 2002). A atividade física é uma intervenção 

não farmacológica de baixo custo que contribui para seu controle, ao promover 

ações benéficas sobre o metabolismo de carboidratos (COLBERG et al, 2010; 

SHRESTHA; GHIMIRE, 2012; TUOMILEHTO, 2009; BIRD; HAWLEY, 2012). O 

exercício físico é recomendado no manejo do Diabetes Mellitus tipo 1 e 

Diabetes Mellitus tipo 2, bem como na promoção da qualidade de vida dos 

sujeitos (COLBERG et al, 2010; SHRESTHA; GHIMIRE, 2012). Segundo Porto 

e Bazzote (1999) atividade física regular combinada com a dieta, geralmente é 

suficiente para o controle da Diabetes Mellitus tipo 2 na maior parte dos 

sujeitos. E para os indivíduos de Diabetes Mellitus tipo 1, um equilíbrio entre 

exercício, insulina e dieta e a monitorização da glicose no sangue são fatores 

que contribuem para o controle glicêmico adequado (MARTINS, 2000; HOLT et 

al, 2010). 

São diversos os benefícios que podem ser obtidos com a pratica regular de 

exercícios físicos para as pessoas com diabete, como: melhoria no controle 

glicêmico; redução da dosagem de insulina necessária; redução em longo 

prazo dos riscos para saúde, incluindo obesidade, hipertensão, osteoporose e 

redução dos fatores de risco cardiovasculares; perda de peso e aumento do 

desenvolvimento muscular (MARTINS, 2000; HOLT et al, 2010). Contudo a 

prática de exercício físico deve ser controlada, pois com a redução da 

aplicação de insulina, aumenta o risco de ocorrência de reações hipoglicemicas 

quando realizam exercício intenso e/ou prolongados (TUOMINEN et al., 1995). 



Desta forma, é de suma importância a prescrição e supervisão adequada do 

exercício físico.  

O aumento da prática de atividades físicas está associado a risco reduzido de 

todas as doenças crônicas (BOOTH et al, 2000), o que pode contribuir para 

redução da mortalidade em sujeitos com diabete. De fato, a redução da 

atividade física cotidiana está associada ao aumento da mortalidade em 

adultos com Diabetes (WEI et al, 2000; GREGG et al, 2003; NYLEN et al, 

2010). Por exemplo, Wei et al (2000), utilizando uma amostra de 1263 homens 

com diabetes em um estudo longitudinal de 12 anos demonstrou que os 

indivíduos inativos apresentavam um risco de mortalidade ajustado 1,7 vezes 

maior que os que eram ativos. De forma semelhante, Greg et al (2003) 

demonstrou que adultos com diabetes que caminhavam ao menos 2 horas por 

semana apresentavam risco de mortalidade por todas as causas 39% inferior, 

além de taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares 34% inferior que os 

sedentários, independente de gênero, idade, raça, índice de massa corporal, 

tempo de diagnóstico, comorbidades e limitações físicas. 

Um dos grandes colaboradores para a prática de atividade física bem orientada 

é o profissional de Educação Física, que se depara com frequência, em seu 

ambiente de trabalho, com indivíduos com diabetes. Assim, os conhecimentos 

básicos de como se portar diante deste indivíduo é fundamental para o manejo 

da doença e redução dos riscos associados. Assim, é de fundamental 

importância que o profissional de Educação Física tenha uma formação 

acadêmica que lhe permita trabalhar com competência com os indivíduos 

propensos ou acometidos pelo diabetes. Entretanto, os currículos dos cursos 

de graduação em Educação Física ainda parecem carentes no que se refere 



aos conhecimentos da prática de atividade física e sua proeminência com as 

questões da saúde. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar os conhecimentos dos 

alunos de graduação do curso de Educação Física Licenciatura e Bacharelado 

da Universidade Federal do Espírito Santo sobre o Diabetes Mellitus. Além 

disso, avaliar se há diferenças de conhecimento entre os alunos que iniciam e 

terminam os cursos de Bacharelado e Licenciatura (primeiro e último períodos, 

respectivamente). 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostra 

Alunos do primeiro e últimos períodos dos cursos de licenciatura e bacharelado 

em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/ES, foram convidados a 

participar do estudo. Um questionário foi construído para verificar o 

conhecimento e as experiências pessoais e profissionais no que se refere ao 

Diabetes Mellitus. Os critérios de inclusão no estudo foram: alunos 

regularmente matriculados em um dos referidos cursos, cursando o primeiro ou 

último período (8° período na licenciatura e 9° período no bacharelado). Os 

voluntários assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido antes da 

aplicação do questionário. 

 

 

 



Questionário 

Os voluntários responderam um questionário com 27 itens para avaliar seus 

conhecimentos acerca do Diabetes Mellitus (20 questões) e experiências 

pessoais e profissionais prévias relacionadas à doença (7questões). O 

Questionário de Conhecimento sobre Diabetes de 24 itens (Diabetes 

Knowledge Questionnaire – DKQ-24; GARCIA et al, 2001) foi utilizado como 

base para a construção da primeira parte do questionário utilizado no presente 

estudo. As respostas possíveis eram “Sim”, “Não” e “Não Sei”. O total de 

respostas corretas foi utilizado para a obtenção do total de acertos. O 

questionário foi avaliado e ajustado por 5 profissionais com experiência em 

endocrinologia e foi administrado a 10 alunos para testar sua clareza e 

objetividade. Após os ajustes necessários, a versão final foi aplicada aos 

alunos voluntários do estudo. 

 

Análise Estatística 

Para a análise dos dados, foi utilizada análise descritiva (como percentual do 

total de respostas) e o teste qui-quadrado para identificação de diferenças nos 

percentuais de acerto entre as turmas. Para tanto foi utilizado o programa 

estatística GraphPad Prism v. 5.0. 

 

  



RESULTADOS 

 

Um total de 295 alunos responderam o questionário durante os períodos letivos 

2012/02, 2013/01 e 2013/2, sendo 163 do sexo masculino e 132 do sexo 

feminino. O número de alunos de cada turma analisada encontra-se na tabela 

1. 

 

Tabela 1: Número de alunos que responderam o questionário de acordo com cada turma 

analisada. 

  Licenciatura 
1 período 

Licenciatura 
8 período 

Bacharelado 
1 período 

Bacharelado 
9 período 

TOTAL 

Masculino N 53 53 20 66 163 
% 55,79 55,79 41,67 61,11 55,25 

Feminino N 132 42 28 42 132 
% 44,75 44,21 58,33 38,89 44,75 

TOTAL N 95 48 108 44 295 

 

 

O percentual de respostas sobre o conhecimento acerca do diabetes encontra-

se na tabela 2 e figura 1. Na média geral entre as turmas, 42,61% das 

respostas foram corretas. Entre as turmas, as do 9° período do Bacharelado 

apresentaram melhor percentual de acerto (47,16%). 

 

 

 

 



Tabela 2: Percentual de respostas das questões sobre conhecimento acerca do Diabetes 

Mellitus. 

 Licenciatura 
1 período 

Licenciatura 
8 período 

Bacharelado 
1 período 

Bacharelado 
9 período 

TOTAL 

Corretas (%) 41,16 42,92 41,90 47,16 42,61 
Incorretas (%) 26,68 29,38 30,56 35,00 29,78 
Não soube 
responder (%) 

32,16 27,70 27,54 17,84 27,61 

 

 

 

Figura 1: Percentual de respostas das questões sobre conhecimento acerca do Diabetes 

Mellitus. 
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A análise estatística indicou que o percentual de respostas corretas no 

questionário de conhecimento acerca da doença foi significativamente maior no 

9° período do Bacharelado quando comparado às outras turmas (tabela 3). 

 

Tabela 3: Resultado do teste qui-quadrado para o percentual de respostas corretas no 

questionário sobre conhecimento acerca do Diabetes Mellitus entre as turmas. 

 Licenciatura 
1 período 

Licenciatura 
8 período 

Bacharelado 
1 período 

Bacharelado 
9 período 

Licenciatura – 
1 período 

- P = 0.0842 P = 0.8523 P < 0.0001 

Licenciatura – 
8 período 

P = 0.0842 - P = 0.0785 P < 0.0001 

Bacharelado – 
1 período 

P = 0.8523 P = 0.0785 - P < 0.0001 

Bacharelado – 
9 período 

P < 0.0001 P < 0.0001 P < 0.0001 - 

 

 

 

O percentual de respostas “Sim” das questões acerca das experiências 

pessoais e profissionais relacionadas ao Diabetes Mellitus encontra-se na 

tabela 4. Cerca de metade dos alunos (50,51%) afirmam possuir ao menos um 

familiar com a doença. Apenas 34,58% dos alunos afirma que a escola a qual 

frequentaram já discutiu alguma vez sobre o Diabetes.  Chama atenção o fato 

de 85,76% acreditam que as aulas de Educação Física escolar podem, de 

alguma forma, contribuir na prevenção da doença. Apesar disso, apenas 

15,25% se acham aptos a socorrer um indivíduo durante uma crise 

hipoglicêmica. A maioria absoluta dos alunos (97,63%) afirmam que os 

conhecimentos sobre o Diabetes são importantes para a atuação profissional 

do educador físico. 



Tabela 4: Percentual de respostas “Sim” no questionário sobre experiência com o Diabetes 

Mellitus. 

Experiência com o Diabetes Mellitus (%) 
Licenciatura 

1 período 
Licenciatura 

8 período 
Bacharelado 

1 período 
Bacharelado 

9 período 
TOTAL 

Tem familiar(es) com Diabetes? 54,74 47,92 50,00 45,45 50,51 

Já viu alguma complicação decorrente 
do diabetes durante alguma aula de 
Educação Física? 

7,37 4,17 5,56 6,82 6,10 

A escola (ensino fundamental e médio) 
que você frequentou já discutiu com 
você sobre a questão do Diabetes? 

30,53 25,00 49,07 18,18 34,58 

Acredita que as aulas de educação física 
escolar podem ser importantes para 
prevenir o desenvolvimento do 
Diabetes? 

87,37 77,08 89,81 81,82 85,76 

Você se acha apto para socorrer um 
indivíduo durante uma crise 
hipoglicêmica? 

14,74 18,75 12,96 18,18 15,25 

Já manuseou um medidor de glicemia 
capilar (glicosímetro)? 

9,47 20,83 12,04 25,00 14,58 

Acredita que conhecimentos sobre o 
Diabetes são importantes para sua 
atuação profissional? 

98,95 93,75 98,15 97,73 97,63 

 

 

 

 

 

  



DISCUSSÃO 

O presente estudo avaliou o conhecimento acerca do Diabetes Mellitus por 

acadêmicos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física do 

Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito 

Santo. Os resultados demonstram conhecimento inadequado acerca do tema, 

independente do período em curso, uma vez que nenhuma turma apresentou 

índice de acerto das questões superior a 50%. 

Chama atenção o fato de 85,76% afirmarem que as aulas de Educação Física 

escolar serem importantes para a prevenção do Diabetes e 97,63% 

acreditarem que os conhecimentos sobre a doença serem importantes para a 

atuação do educador físico. Estes dados contrastam com os baixos índices de 

acerto nas respostas (média de 42,61%) e a insegurança em auxiliar um aluno 

no caso de uma crise hipoglicêmica durante sua atuação profissional (somente 

15,25% acreditam estarem aptos para tal situação). 

Os alunos reconhecem a importância do conhecimento sobre Diabetes por 

parte dos profissionais de Educação Física, uma vez que cuidados são 

necessários para evitar problemas, por se tratar de uma doença crônica 

degenerativa que demanda intervenções seguras, dentre as quais a prescrição 

de exercícios específicos (GROSS et al, 2002), além de procedimentos 

adequados numa situação de hipoglicemia e cuidados habituais. 

Segundo o Conselho Federal de Educação Física (2013), o profissional “deverá 

ser capacitado para: analisar, compreender, estudar, pesquisar, esclarecer, 

transmitir e aplicar os conhecimentos biopsicossociais e pedagógicos da 



atividade física”, ou seja, saber lidar com a população em geral, incluindo os 

indivíduos portadores de diabetes.  

Pacientes diabéticos frequentemente reportam barreiras que os impedem de se 

engajar em programas de atividade física (THOMAS et al, 2004; NEGELKERK 

et al, 2006). Estas barreiras incluem fatores individuais (como conhecimento 

acerca da doença, força de vontade, presença de comorbidades e crenças 

acerca de saúde) e fatores ambientais (por exemplo: suporte social, tempo livre 

disponível, locais adequados para a prática, etc; AHOLA et al, 2013). A equipe 

multi-disciplinar envolvida no tratamento do paciente diabético pode contribuir 

nestas questões, aumentando a aderência às intervenções, dentre eles a 

prática regular de exercício físico. Um manejo adequado pode resultar em 

melhoria do controle glicêmico e da qualidade de vida do paciente diabético. O 

exercício físico deve ser prescrito e acompanhado por educadores físicos em 

ambientes diversos, como escolas, clubes e academias. O conhecimento 

adequado acerca da patofisiologia do diabetes e suas complicações são de 

fundamental importância para a segurança e efetividade dos programas de 

treinamento físico. 

Com isso o diabético só deve praticar atividades físicas se estiver 

adequadamente controlado, caso contrário sua prática pode ser prejudicial. 

Desta forma, o conhecimento a respeito do diabetes e a prática de atividade 

física de forma correta e segura são fundamentais.  

O exercício físico não previne a DM tipo1, pois se trata de autodestruição das 

células beta do pâncreas secretora da insulina (PORTO; BAZOTTE, 1999), 

mas sua prática regular é importante fator na prevenção de complicações 



crônicas futuras, pois com a prática regular de atividades físicas são grandes 

os seus benefícios alcançados pelo o diabético. 

Holt et al (2010) propõe algumas recomendações em relação à prática segura 

de exercícios físicos, de forma a evitar, por exemplo, a hipoglicemia:  

 Evitar exercícios pesados durante a ação da insulina pico;  

 Monitoração da glicemia antes, durante e após o exercício, se 

necessário;  

 Tomar carboidratos antes e de hora em hora durante o exercício. Este 

montante deve ser indidualizado e com base no monitoramento de 

glicose no sangue;  

 Redobrar a atenção no monitoramento da glicemia se o exercício está 

sendo realizado dentro de 24 horas de um episódio de hipoglicemia; 

 A hipoglicemia é menos comum no diabetes tipo 2 durante o exercício e 

carboidratos extras são, portanto, geralmente desnecessários.  

 Para os pacientes que fazem uso de insulina ou sulfoniluréias pode ser 

necessário uma redução nas doses desses medicamentos durante os 

dias em que eles se exercitam. Tais ajustes devem ser seguidos por 

monitorização da glicose. 

Os resultados demonstram claramente a percepção da importância dos 

conhecimentos básicos a respeito do diabetes na formação dos alunos dos 

cursos de Educação Física, pois eles poderão se deparar com sujeitos com a 

doença no seu cotidiano de trabalho. Em contrapartida, os dados sugerem que 

esses conhecimentos não são apreendidos de forma satisfatória durante sua 

formação.  



CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos mostram que os alunos de graduação do curso de 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/ES 

possuem conhecimento escasso sobre Diabetes Mellitus independente do 

período que estejam, mais os mesmos reconhecem a importância desse 

conhecimento para sua atuação profissional, pois eles não sabem se portar 

diante de uma crise hipoglicêmica, ou seja, apresentam conhecimento 

insuficiente para lidar com esse público.  

Diante disso, fica evidente a necessidade de melhoria na formação do futuro 

profissional de Educação Física, que ira encontrar no seu cotidiano de trabalho 

pessoas com diabetes que necessitam de profissionais competentes que 

saibam lidar com esse público de forma consciente. Então cabe ao curso uma 

atenção especial às disciplinas que trabalham com essa temática.  
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ANEXO I 

Pesquisa: Conhecimentos dos alunos de Educação Física sobre o Diabetes Mellitus 

Por favor, responda as questões abaixo de acordo com os seus conhecimentos. Caso não saiba alguma(s) 

resposta(s), marque a opção "Não Sei". 

 

Sexo: [   ] masculino      [   ] feminino                            Idade: _____ anos                     Período: _____semestre 

Curso:  [   ] Bacharelado    [   ] Licenciatura              Possui outra graduação já finalizada?   [   ] Sim         [   ] Não 

 

 Conhecimento sobre o Diabetes – Julgue as afirmações a seguir: Sim Não Não sei 

1 Comer muito açúcar e alimentos doces é a causa do Diabetes.  (    ) (    ) (    ) 

2 O Diabetes pode prejudicar os rins. (    ) (    ) (    ) 

3 A diabetes é causada pela dificuldade dos rins em manter a urina sem açúcar.  (    ) (    ) (    ) 

4 Os rins produzem insulina.  (    ) (    ) (    ) 

5 No Diabetes não tratado a quantidade de açúcar no sangue, normalmente, sobe.  (    ) (    ) (    ) 

6 Filhos de pais diabéticos têm maior propensão a desenvolver a doença. (    ) (    ) (    ) 

7 É possível curar-se do Diabetes.  (    ) (    ) (    ) 

8 O nível de açúcar no sangue de 210, em um teste de jejum, é muito alto.  (    ) (    ) (    ) 

9 A melhor maneira de avaliar seu Diabetes é fazendo testes de urina.  (    ) (    ) (    ) 

10 O exercício regular aumenta a necessidade de insulina ou outro medicamento para o Diabetes.  (    ) (    ) (    ) 

11 
Há dois tipos principais de Diabetes Melito: tipo 1 (insulino-dependente) e tipo 2 (não insulino-
dependente).  

(    ) (    ) (    ) 

12 Uma hipoglicemia é provocada por excesso de comida.  (    ) (    ) (    ) 

13 A medicação é mais importante que a dieta e o exercício físico para controlar o Diabetes.  (    ) (    ) (    ) 

14 O Diabetes frequente provoca problemas circulatórios.  (    ) (    ) (    ) 

15 Cortes e feridas cicatrizam mais lentamente nos diabéticos.  (    ) (    ) (    ) 

16 A causa comum do Diabetes é a falta ou resistência à insulina no corpo. (    ) (    ) (    ) 

17 O Diabetes pode provocar diminuição da sensibilidade das mãos, dedos e pés.  (    ) (    ) (    ) 

18 Tremores e suores são sinais de açúcar alto no sangue.  (    ) (    ) (    ) 

19 Poliúria (micção freqüente) e sede são sinais de açúcar baixo no sangue.  (    ) (    ) (    ) 

20 Ao se exercitar, pode ser necessária uma diminuição na dose de insulina aplicada. (    ) (    ) (    ) 

 Experiência com o Diabetes – Responda as questões a seguir: Sim Não Não sei 

21 Tem familiar(es) com Diabetes? (    ) (    ) (    ) 

22 Já viu alguma complicação decorrente do diabetes durante alguma aula de Educação Física? (    ) (    ) (    ) 

23 
A escola (ensino fundamental e médio) que você frequentou já discutiu com você sobre a 
questão do Diabetes? 

(    ) (    ) (    ) 

24 
Acredita que as aulas de educação física escolar podem ser importantes para prevenir o 
desenvolvimento do Diabetes? 

(    ) (    ) (    ) 

25 Você se acha apto para socorrer um indivíduo durante uma crise hipoglicêmica? (    ) (    ) (    ) 

26 Já manuseou um medidor de glicemia capilar (glicosímetro)? (    ) (    ) (    ) 

27 Acredita que conhecimentos sobre o Diabetes são importantes para sua atuação profissional? (    ) (    ) (    ) 

 

 


