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RESUMO 

 

Atualmente a diabetes é considerada uma das dez maiores causas de 

morte no mundo todo (OMS, 2000), ultrapassando os números de mortes em 

acidentes no trânsito. Dados estes fazem com que iniciativas públicas repensem 

a distribuição de recursos, pois os gastos para o tratamento desta patologia é 

exorbitante, chegando a 465 bilhões de dólares em 2011. Neste cenário, surge 

então meios alternativos e preventivos para diminuir o número de pacientes com 

esta patologia e controlar os sintomas em pacientes com o Diabetes. Tais 

alternativas incluem atividades físicas diárias e mudanças nos hábitos 

alimentares, como também o trabalho mental.  

Esses meios possibilitaram a melhora de uma capacidade específica aqui 

abordada, o cognitivo / intelectual do ser, pois dentro de estudos que permeiam 

a área encontra-se uma gama de pesquisa voltada à correlação entre Diabetes 

Mellitus (DM) e o declínio cognitivo, principalmente em idosos. Ou seja, as 

capacidades como ler, compreender, escrever, interpretar e raciocinar, por 

exemplo, são cada vez menos precisas. 

Podemos observar o reflexo deste cenário na cidade de Indaiatuba, onde 

foi criado o Projeto Diabetes no controle pelo Centro Universitário Max Planck, 

onde agora também incluirá o Treinamento Funcional trabalhado acerca das 

Capacidades Cognitivas. Irá continuar se tratando de um projeto da Educação 

Física, permitindo assim aos alunos graduandos nessa área a prática direta com 

os participantes.  

O projeto Diabetes no controle já existe na instituição há alguns anos e 

tem como público alvo participantes com idades acima de 40 anos e todos 

portadores de Diabetes. Com duração de 3 horas semanais e frequência de 3 

dias na semana o grupo se encontra na instituição para a participação dos 

trabalhos oferecidos, tal cronograma que se manterá o mesmo durante o novo 

projeto apresentado. 

 Agregaremos as atividades o Treinamento Funcional das Capacidades 

Cognitivas, que utilizará de recursos comuns ao cotidiano. Espera-se que o 



 

protocolo de treino funcional das capacidades cognitivas, promovido pelo 

departamento de Educação Física do Centro Universitário Max Planck, irá 

promover melhoras para a saúde dos pacientes envolvidos. 

 

Palavras-Chaves: Diabetes, Capacidades Cognitivas, Idosos, Treinamento 

Funcional; 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que a população mundial com Diabetes Mellitus (DM) 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 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). 

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 saúde, dentre as ocorrências mais comuns podemos destacar 

as lesões oculares, perda da sensibilidade periférica, disfunção sexual, 

dificuldades e complicações no processo de cicatrização e perda da qualidade 



 

de vida e está atrelado a diversas patologias cognitivas, como demências e 

Alzheimer. (MAYRA, 2017). Existem evidências que indicam correlação biológica 

entre o metabolismo de glicose no cérebro e o declínio cognitivo (LOPES, 2009). 

A cognição é a palavra que melhor descreve o conjunto de habilidades 

como o sentir, o raciocinar, o de formar um pensamento (complexo ou não), de 

dar respostas a estímulos entre outros (ANDRADE, et al., 2017). Estas são 

aprendidas e melhoradas em diferentes momentos de desenvolvimento de um 

indivíduo, seja ele em sua fase de crescimento ou não. Uma informação cognitiva 

não é somente memorizada, esta pode ser compreendida e assimilada 

posteriormente quando se recebe um estímulo. Com este, podemos averiguar 

se há ou não uma dificuldade no processo mental do ser, cabível de tratamento 

e trabalho (MENDES, 2016). 

Podemos usar como exemplo de um problema, a demência. 

Diagnosticada através do reconhecimento de quando um indivíduo tem a perda 

da função cognitiva, podendo ser acompanhado por doenças 

neurodegenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson, a Esclerose Múltipla, entre 

outros que agregam mesmas características de queda cognitiva (NETO, 

TAMELINI e FORLENZA, 2005). Essas patologias podem prejudicar a vida 

cotidiana de uma pessoa, no quesito resolução de problemas, percepção de 

espaço, entendimento de sentido e compreensão de novas informações, devido 

ao trabalho conjunto das habilidades cognitivas. 

 Constituindo cerca de 50% a 70%, o Alzheimer é a mais comum das 

formas da Demência, devido a deterioração global, crescente e irreversível das 

Atividades Cognitivas, também influenciada e ajudada pela Diabetes, matando 

partes do cérebro e criando “barreiras”/“obstáculos” para que  não haja 

comunicação entre as células nervosas, assim provocando a alteração e má 

funcionamento de capacidades intelectuais(INOUYE & OLIVEIRA, 2003-2004). 

 Outra patologia que afeta a cognição é o Parkinson, caracterizado por ser 

uma doença desconhecida, com tremores em partes do corpo, rigidez e até 

alterações posturais, corroboram para o retrocesso cognitivo, assim fazendo 

com que haja dificuldade em atividades relacionadas ao agir cerebral, devido a 

disfunção dos circuitos conectores da região frontal do cérebro ao núcleo de 

base (MELO, BARBOSA e CARAMELLI, 2007). 



 

 Já a Esclerose Múltipla, se torna um grande aliado para as incapacidades 

neurológicas, pelo fato de ser uma doença degenerativa do sistema nervoso e 

autoimune, tendo uma evolução assídua ou até lentamente gradativa, 

dependendo do tratamento aplicado. Esta se torna importante na ligação com o 

desenvolvimento sensitivo, motor, cerebral e visual, fazendo com que seja mais 

uma patologia que possa ser trabalhada acerca das Atividades Cognitivas, para 

que não se tenha a perda total das características que afeta (BIENES, 2014). 

Para isso, diversos fatores têm sido propostos como medidas preventivas 

para o não surgimento da diabetes e deficiências cognitivas, tais como: Adoção 

de um estilo de vida fisicamente ativo, seleção e consumo de alimentos não 

processados e consultas regulares ao médico (MATSUDO, 2001). Quando o 

paciente é diagnosticado com estas patologias, recomendam-se mudanças nos 

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

física, tarefas cognitivas e toda uma medicação adequada (SARTORELLI, 2003). 

Como afirma Soares (et. al., 2015), no Brasil, em 2010, mais de 1 milhão 

de pessoas viviam com demência, sendo que aproximadamente apenas 30% 

delas tinham tratamento em casa, 37% assistência médica e 33% assistência 

social, gerando um custo anual de U$ 7.209. Em parâmetros mundiais a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) junto a um relatório mundial de Alzheimer 

em 2009, estimaram cerca de 35.600 milhões de pessoas vivendo com 

demência, sendo um milhão apenas no Brasil, número que pode chegar a 65,7 

milhões em 2030 e 115,4 milhões em 2050. 

Isso se torna exorbitante para o governo, por isso que iniciativas 

governamentais e políticas públicas tem sido implementadas com a intenção de 

diminuir a incidência de casos de diabetes ou melhorar a saúde das pessoas que 

já possuem esta patologia. É muito comum que esses projetos contemplem a 

prática regular de atividade física e estimulação, ou até mesmo prática de 

atividades cognitivas (KOKUBUN, 2007). 

A prática caminhará junto ao tempo, na medida que há mudanças no 

funcionamento cerebral, também há treinamento para o mesmo, fortalecendo 

assim toda a parte neural e corroborando para as atividades cognitivas se 

manterem normais. 



 

Há de se ter uma importância grandiosa com a saúde mental, as 

estatísticas e dados veem crescendo e ganhando números rapidamente, 

cooperados ainda mais pela idade adquirida ano após ano. Declinando a 

memória e funções do córtex, como linguagem, reconhecimentos, organizações 

e capacidades. 

Assim, a abordagem de indivíduos com maior risco de Demência (como é 

o caso de idosos) deve incluir sempre a avaliação das funções cognitivas, 

usando suas escalas e avaliando os parâmetros. (ALMEIDA, 1998). Realizar 

testes como o Mini-Exame do Estado Mental (MMSE), Teste Stroop (Stroop Test) 

e Scenery Memory Test (SPMT), ajudam no diagnóstico e um possível 

tratamento para quem apresentar patologias neurais (IM, KIM e KIM, 2010). 

Atualmente, o Centro Universitário 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 

40 e 60 anos. 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. Contudo, também farão 

parceria junto a este projeto para que se possa avaliar futuramente as funções 

cognitivas e suas estimas para o período de aplicação. 

O grupo se encontra três vezes na semana com sessões de uma hora de 

duração. Durante estes encontros é que ocorrem as atividades propostas que 

trabalharão as funções cognitivas, 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 atividades da função cognitiva promovida 

pelo departamento de Educação Física do Centro Universitário Max Planck. Para 

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

a melhora em marcadores diversos relacionados a patologia DM.  

 

HIPÓTESE 

 Partimos da hipótese inicial de que o protocolo de treino funcional sobre 

as capacidades cognitivas, promovido pelo departamento de Educação Física 

do Centro Universitário Max Planck, irá promover melhoras para a função 

cognitiva dos participantes envolvidos. 

 



 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo é verificar os efeitos de uma intervenção nas capacidades 

cognitivas, de 3 meses de duração, com aplicações estimulantes na melhoria 

das atividades cognitivas de pacientes portadores de DM. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Observar os efeitos do treinamento funcional sobre as capacidades 

cognitivas ao longo de 3 meses com o de atividades estimulantes sobre a 

melhora da Demência e Alzheimer, assim facilitando a qualidade de vida e 

funções cerebrais nos participantes do projeto “Diabetes no Controle”. 

 

MÉTODOS E AVALIAÇÕES 

 

Sujeitos 

Atualmente o projeto Diabetes no Controle, promovido pelo Centro 

Universitário Max Planck em Indaiatuba conta com a participação de 

aproximadamente 30 participantes. Todos os voluntários que consentirem com 

sua participação no presente projeto integrarão a amostra inicial. 

Como critérios de inclusão, serão aceitos os voluntários que 

apresentarem alfabetização. Como critério de exclusão, os participantes que 

apresentarem limitações físicas que os impeçam de praticarem as atividades 

serão excluídos da amostra. Voluntários que apresentarem Alzheimer, 

Demência ou qualquer outra doença neurodegenerativas já diagnosticada e 

também, base de Score 26 no Teste Mini- Mental. 

Os voluntários que completarem menos de 90% das sessões de 

treinamento também serão excluídos da amostra. Os sujeitos que assinarem o 

termo de consentimento livre e esclarecido irão compor um dos 2 grupos 

experimentais, grupo controle (CON) ou grupo experimental (EXP). 

 

AVALIAÇÕES (CAPACIDADE COGNITIVA) 

 Mini-Exame do Estado Mental (MMSE) / Mini-Mental State 

Examination 

Um dos testes que avaliam o cognitivo individual, para averiguar os 

resultados dos idosos é o MMSE, valendo ressaltar que será excluído da coleta 



 

de amostras deste caso já possua algum indicio ou confirmação de alguma 

doença neurodegenerativas. 

Este foi escolhido por ter fácil aplicação, avalia uma gama de capacidades 

cognitivas e é um teste diferente do teste do relógio, um dos mais reconhecidos 

para averiguar possibilidades de défices cerebrais. O MMSE também é utilizado 

rotineiramente pelos neurologistas, psiquiatras e psicológicos para examinar a 

capacidade mental. 

Demora entre 5 a 10 minutos. É uma medida constituída por onze 

questões que avaliam cinco áreas de função cognitiva: orientação, memória, 

atenção, cálculo, recordação e linguagem. A pontuação máxima é de 30 e na 

pontuação. Abaixo destes valores, a cotação indica défice grave quando é menor 

ou igual a 9 pontos, moderado entre 10 e 20 pontos ou défice cognitivo leve entre 

21 a 24 pontos. 

Caso a pontuação seja baixa, é uma relação intimamente relacionada com 

a presença de Demência, porém nem sempre é diretamente relativa pois há 

outros transtornos mentais que também pode levar a anormalidades no teste, 

até mesmo problemas puramente físico, como: fisicamente incapaz de ouvir ou 

ler corretamente, ou défice motor que afeta escrita. 

Um paciente com doença de Alzheimer têm uma cotação 

significativamente inferior na orientação de tempo e espaço e na tarefa de 

evocação diferida em comparação com pacientes com demência com corpos de 

Lewy, demência vascular e doença de Parkinson (Spreen & Strauss, 1998). 

 

 

Instruções de Aplicação 

 Para cada item será avaliada a resposta do idoso a um comando. Cada 

acerto será anotado em determinada categoria e somado para a avaliação de 

corte. Realizar o teste individualmente, sem interrupção, caso ocorra uma 

interrupção, será suspenso o teste. 

 Assim o idoso será avaliado em orientação, memória e atenção, com 

pontuação máxima de 21 pontos e outra parte que avaliará habilidades 

específicas como nomeação e compreensão, valendo no máximo 9 pontos, 

dando um total de 30 pontos ao fim do teste (FOSTEIN et al., 1975). 



 

 Há a necessidade de impor diferentes valores para diferentes 

escolaridades, como apoiado por Caramelli e Nitrini (2000) e Brucki et al. (2003) 

a nota de corte para analfabetos sendo 20 pontos, 25 pontos para pessoas com 

escolaridade de 1 a 4 anos, 26,5 para 5 a 8 anos, 28 pontos para aqueles com 

9 a 11 anos e para mais de 11 anos, 29 pontos (NITRINI, et al., 2005). 

Serão realizados nesse teste perguntas referentes à orientação, como 

nome do local onde está acontecendo o teste e os itens restantes na folha de 

teste (ANEXO A e B), adicionando um ponto para cada resposta correta e zero 

para respostas erradas ou não respondidas (Orientação Temporal e Espacial). 

Posteriormente peça para que ele repita três palavras. Marque um ponto para 

cada resposta correta e zero para incorretas ou não ditas (Registro). 

Ele identifica objetos, repete a frase e obedece aos três estágios com a 

folha de papel, são adicionados os pontos devidamente especificados 

(Memorização e Linguagem). 

Para os cálculos, mesmo que erre uma conta intermediária, considere a 

resposta correta. Porém se ao subtrair 7 do resultado errado, ele der uma 

resposta correta, só considere a errada. Valendo um ponto para cada resposta 

correta, caso não se sair bem peça para soletrar “mundo” de trás para frente 

(Atenção e Cálculo). 

Peça para que repita as três palavras ditas pouco mais acima no teste 

(Retenção de Dados/Evocação). Dê a ele um papel escrito “FECHE OS OLHOS” 

e espere para que faça o comando. Um ponto para o exercício realizado. Peça 

então que já de olhos abertos escreva uma frase completa e espontânea 

(Linguagem). 

Por fim, que realize a cópia do desenho, valendo a pontuação caso 

consiga identificar: intersecção, 10 ângulos e 10 lados (Linguagem). Ao fim basta 

somar os pontos e comparar com os resultados 

 Teste Stroop de Cores e Palavras - TSCP (Stroop Test)  

Teste Stroop, também conhecido como Teste Stroop de Cores e Palavras 

é um teste também muito utilizada na neuropsicologia, utilizado para medir a 

concentração e rastrear a disfunção cognitiva. Avalia a capacidade de manter o 

foco em um atividade dentre a impulsividade, da velocidade no processo de 

informações e atenção seletiva (POMPEU, 2013). 



 

Originalmente criado por J.R. Stroop, este teste tem sido muito utilizado 

para avaliação da flexibilidade cognitiva, funções executivas, suscetibilidade a 

interferência de estímulos externos. Caracterizado por seu efeito de 

“interferência”, denominado efeito Stroop, competindo por uma resposta cerebral 

saliente do córtex pré-frontal, como a área dorso lateral, relacionado pois com a 

função inibitória e controle cognitivo. 

O teste de Stroop foi avaliado por meio de um software (TESTINPACS), 

para a estimativa da função executiva por meio da velocidade das respostas 

corretas, foi considerada a duração expressa em milissegundos. Os 

participantes, primeiramente, foram familiarizados com o instrumento, realizando 

3 testes completos. 

Instruções de Aplicação 

O teste de Stroop divide-se em três fases, em cada uma utiliza-se as setas 

da direita e da esquerda do teclado do computador para selecionar a opção 

correta. A primeira fase é chamada Stroop 1 ou fase de associação, na qual o 

participante escolhe a palavra (nome da cor) que corresponde à cor apresentada 

no quadro ao topo da tela do computador; no Stroop 2 ou fase neutra, deve-se 

escolher a palavra (nome da cor) que corresponde à palavra apresentada ao 

topo da tela do computador; finalmente, no Stroop 3 ou fase de interferência, 

deve-se escolher a cor na qual a palavra no topo da tela do computador é 

apresentada, e não o nome da cor em si. O efeito de interferência é calculado 

como a diferença entre as fases Stroop 3 e Stroop 1. 

 

 

 

 Scenery Picture Memory Test (SPMT) 

Este é um Teste Cognitivo baseado na análise e capacidade de 

memorização de imagem do avaliado. O SPMT é um tipo de teste que é muito 

útil para identificar pacientes com declínio cognitivo (TAKECHI $ DODGE, 2010). 

Instruções de Aplicação 

Consiste em uma imagem que lhe é apresentada (ANEXO C), de uma 

sala de estar comum, onde 23 objetos podem ser claramente especificados, 

durante o 1 minuto disponível de amostra. Anteriormente a este processo, pede-



 

se ao examinado que tente memorizar os itens presentes na imagem. Após o 

término desta atividade o avaliador usará uma distração, como exemplo: contar 

de 1 até 10. Na sequência, são solicitados a citar (recall) o maior número de itens 

possíveis que constavam na imagem, sem limite de tempo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O presente projeto estará em andamento a partir de Setembro de 2018, 

onde já será coletada as primeiras amostras. Abaixo segue cronograma do 

desenvolvimento das atividades. 

METODOLOGIA 

Neste projeto os idosos permanecerão em suas aulas semanais com os 

preparos para o Diabetes no Controle, junto a estes também irão receber 

atividades estimulantes ao cérebro, para que possam aguçar junto a prática 

corporal a parte cognitiva. 

As atividades propostas incluirão tanto o material disponível do 

Departamento de Educação Física, recicláveis e/ou apenas o corpo de cada um, 

divididos em momentos que terão de exercer movimentos mais amplos com a 

sua estrutura física, mas também apenas cerebrais, exigindo calma e 

concentração. 

Pretende-se estimular a maior quantidade de habilidades cognitivas 

possíveis, para que na coleta de dados após o tempo de estímulos pré-

determinado, seja plausível a mesma avaliação, com todas as características 

sendo avaliadas novamente por iguais, para uma faixa mediana de trabalho entre 

todas elas. 

Por isso, as atividades serão abrangentes, de modo a incluir até mesmo 

os que não entrarão na amostra ou que possuem dificuldade em certos aspectos 

da cognição, fazendo com que se sintam confortáveis em participar das aulas, 

cativando-os a praticar e estimular cada vez mais. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 



 

Foi realizada a reunião explicativa do projeto, onde foi explicado aos 

voluntários os próximos procedimentos e calendário de intervenção. A coleta de 

momento pré será realizada conforme planejado. Nesta coleta participaram 25 

voluntários regularmente matriculados no projeto “Diabetes no Controle”. A 

intervenção terá início dia XX de Setembro, onde os próximos dados serão 

coletados com aproximadamente um mês e meio e no final da intervenção, 

sendo efetuado um comparativo dos dados. 
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ANEXO A 

NOME: IDADE: 

ESCOLARIDADE: SEXO:     (   ) FEM   (   ) MASC 

EXAME MINI-MENTAL TOTAL 

1. Orientação 
Temporal 

Em que dia 
estamos? 

ANO 
SEMESTRE 

MÊS 
DIA 

DIA DA SEMANA 

 

 

2. Orientação 
Espacial 

Onde estamos? 

ESTADO 
CIDADE 
BAIRRO 

RUA 
LOCAL 

 

3. Repetição Repita 
CANECA 
TIJOLO 
TAPETE 

 

4. Cálculo Quanto é? 

100 – 7? 93 
93 – 7? 86 
86 – 7? 79 
79 – 7? 72 
72 – 7? 65 

 

(4. Soletrar) 
Soletre MUNDO, 

de trás para frente 

O 
D 
N 
U 
M 

 

5. Memorização 
Repita as 3 

palavras ditas no 
início 

CANECA 
TIJOLO 
TAPETE 

 

6. Linguagem 1 
O que são esses 

objetos? 
RELÓGIO 
CANETA 

 

7. Linguagem 2 
Cumpra as 3 

etapas 

PEGUE O 
PAPEL COM 

A MÃO 
DIREITA 

DOBRE O 
PAPEL AO 

MEIO 

COLOQUE 
O PAPEL 
NO CHÃO 

 

8. Linguagem 3 Leia FECHE OS OLHOS  

9. Linguagem 4 Repita NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ  

10. Linguagem 5 Desenhe 
10 ÂNGULOS 

10 LADOS 
INTERSECÇÃO 

 

 

DATA: _____/_____/_____ 

Pontuação: ____________ 

 

  



 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

FECHE OS OLHOS! 

 

 

 

 

  



 

ANEXO C 

 

 


