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RESUMO: A diabetes é considerada uma epidemia mundial, sendo que seu 

tratamento onera os governos em milhões de dólares ao ano. Diversos fatores estão 

associados ao surgimento desta patologia, entre eles destaca-se o sedentarismo e a 

alta ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico. A prática regular de exercício 

físico tem se mostrado um importante ferramenta para o tratamento desta patologia, 

sendo que diversas ações governamentais se direcionam neste sentido, propiciando 

aos diabéticos ambientes para o desenvolvimento de práticas corporais. O presente 

trabalho objetiva-se a averiguar os efeitos morfológicos, funcionais e cardiovasculares 

de uma população de diabéticos participantes de um projeto público privado, por um 

período de 3 meses. 

Palavras-Chaves: Treinamento Funcional, Diabetes, Exercícios e atividades.  

INTRODUÇÃO  

O diabetes mellitus (DM) é uma das dez principais causas de morte no mundo 

(OMS,2000). Estima-se que a população mundial com diabetes seja de 

aproximadamente 415 milhões de pessoas e que alcance até 642 milhões em 2040 

(DSBD,2015/2016). As diretrizes brasileiras de diabetes (DBD, 2000) relatam que, até 

2035, haverão 19,2 milhões de diabéticos na faixa etária de 20 a 79 anos.  

A DM é caracterizada pela elevação e manutenção de glicose sanguínea a 

níveis maiores do que 100mg/dl em jejum e ocorre devido a defeitos na secreção ou 

ação do hormônio insulina (ARAUJO, 2000). Esta patologia causa diversos danos à 

saude, dentre as ocorrências mais comuns podemos destacar as lesões oculares, 

perda da sensiblidade periférica, disfunção sexual, dificuldades e complicações no 

processo de cicatrização e perda da qualidade de vida (ZIMMETI, 2001). 

A DM pode ser dividida em dois grupos: Diabetes Tipo 1 (DT1) e Diabetes Tipo 

2 (DT2). A DT1 possui sua etiologia em causas genéticas, essa forma de diabetes é 

resultado da destruição das células beta pancreáticas por um processo imunológico, 

ou seja, seu próprio sistema imunológico ataca seu próprio pâncreas (MARCELINO, 

2005). Já a DT2 compõe 90% dos casos de diabetes (ADA, 2004) neste tipo de 

diabetes as células beta pancreáticas produzem a insulina, porém sua ação é 

prejudicada. O prejuízo a ação do hormônio insulina recebe o nome de “resistência à 

insulina” (MUOIO, 2008), tal resistência faz com que os níveis sanguíneos de glicose 

permaneçam elevados. A DT2 tem tendência a ser diagnosticada tardiamente, pois 

os sintomas são quase imperceptíveis, demorando até anos para aparecer, podendo 



 

 

trazer complicações mais graves aos pacientes e, diferente da DT1, a DT2 tem ligação 

com a obesidade e o sedentarismo (SARTORELLI, 2003).  

Quando o paciente é diagnosticado com esta patologia, recomendam-se 

mudanças nos hábitos alimentares e estilo de vida, como a inclusão da prática de 

atividade física e toda uma medicação adequada (SARTORELLI, 2003). O tratamento 

da DM representa um gasto exorbitante para o governo, estima-se que 65 bilhões de 

dólares foram gastos de saúde em 2011. Neste cenário a prática de atividade física 

surge como um tratamento não medicamentoso de baixo custo, sendo sua prática 

regular associada a diversos benefícios aos portadores de DM (RIBEIRO, 2012). 

Atualmente, a Faculdade Max Planck, localizada no município de Indaiatuba, 

em parceria com a associação de diabéticos de Indaiatuba, possui um projeto 

chamado “Diabetes no Controle”, que atende portadores de DM de 30 e 60 anos. 

Diversos cursos participam do projeto, tais como fisioterapia, nutrição, enfermagem, 

farmácia e educação física.  Os alunos do curso de Educação Física aplicam diversas 

atividades para o grupo, tais como treinamento funcional ao ar livre, caminhadas 

sempre utilizando material adaptado ou reciclado. O grupo se encontra três vezes na 

semana com sessões de uma hora de duração. Porém, devido a característica 

inovadora do projeto de utilizar materiais de baixo custo e atividades não 

convencionais para o tratamento da DM (treinamento funcional), os efeitos sobre o 

controle e melhora dos sintomas da DM permanecem desconhecidos. 

O presente projeto se propõe a investigar os efeitos da intervenção de atividade 

física promovida pelo departamento de educação física da faculdade Max Planck. 

Para tal será realizada uma intervenção de caráter crônico onde, espera-se observar 

a melhora em marcadores diversos relacionados a patologia DM. 

OBJETIVO GERAL: O objetivo é verificar os efeitos de uma intervenção de 

treinamento funcional, de 3 meses de duração, com o uso de materiais reciclados na 

melhora da saúde de pacientes portadores de DM.  

 

 

MÉTODOS E AVALIAÇÕES 

Sujeitos Atualmente o projeto Diabetes no Controle, promovido pela faculdade Max 

Plank em Indaiatuba conta com a participação de aproximadamente 30 participantes. 

Todos os voluntários que concentirem com sua participação no presente projeto 

integrarão a amostra inicial. Como critérios de inclusão, serão aceitos os voluntários 



 

 

que apresentarem atestado médico atestando a possibilidade da participação em 

programas de atividade física leve/moderada. Como critério de exclusão, os 

participantes que apresentarem limitações físicas que os impeçam de praticarem 

atividades físicas serão excluidos da amostra, serão excluidos também os voluntários 

que apresentarem doenças cardiopulmonares graves. O voluntários que completarem 

menos de 90% das sessões de treinamento também serão excluidos da amostra. Os 

sujeitos que assinarem o termo de concentimento livre e esclarecido irão compor um 

dos 2 grupos experimentais, grupo controle (CON) ou grupo experimental (EXP). 

AVALIAÇÕES; Timed up and go (TUG), Testes de velocidade da marcha (VM), Força 

de preensão manual (FPM), Teste de equilíbrio unipodal, Flexibilidade, Pressão 

arterial em repouso, Glicemia, Qualidade de vida em relação à saúde avaliada através 

do Short Form-36, Medidas antropométricas, Composição corporal. 
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