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RESUMO: O projeto é focado em mostrar sobre a Diabetes Mellitus, uma doença perigosa  
que afeta as Células betas do Pâncreas que é um órgão muito importante, pois é 
responsável por ajustar o nível de açúcar do sangue injetando insulina. A Diabetes 
Mellitus é a doença que faz com que as células betas parem de funcionar, tendo que ser 
auxiliado com uma bomba de insulina externa ou pílulas. A diabetes pode se desenvolver 
em 2 tipos. O tipo 1 o organismo não consegue produzir mais insulina,ou seja,faz com que 
ele pare totalmente de funcionar, já na diabetes tipo 2 o organismo não produz 
quantidades suficientes de insulina, ou as células do organismo não reagem 
adequadamente à insulina. As causas da diabetes são inúmeros fatores como obesidade, 
má alimentação, genética, sedentarismo,  pressão alta, colesterol alto, etc. O principal 
objetivo do projeto é conscientizar as pessoas sobre tal doença que é um fator de risco 
para a Covid-19. Foi feito um questionário e levantamentos bibliográficos, sendo que o 
questionário foi aplicado nas turmas do 7º ano do Fundamental II ao Ensino Médio do 
Colégio Interativa, com o intuito de conhecer a opinião dos alunos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no 

sangue (hiperglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do 

hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta . A função 

principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo de 

forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da 

insulina ou um defeito na sua ação resulta portanto em acúmulo de glicose no sangue 

(FRANCO,2016). A diabetes mellitus é um fator de risco para a Covid-19 por esses 



 

seguintes fatores um aumento exagerado da reatividade do sistema imunológico, 

aumentando as chances de ocorrerem complicações pulmonares da Covid-19, um estado 

de hipercoagulabilidade, aumentando ainda mais as chances de tromboembolismos nos 

pacientes acometidos pela covid-19 e um desequilíbrio metabólico, reduzindo então a 

resposta imune ao SARS-CoV-2.(ARAÚJO et.al,,2020). A Diabetes surge no pâncreas e 

ela se desenvolve podendo ter 2 tipos. 

   A diabetes tipo 1 ocorre porque o organismo não consegue produzir insulina, um 

hormônio que é necessário para controlar a quantidade de glicose no sangue. 

Normalmente, a insulina é produzida pelo pâncreas para levar a glicose da corrente 

sanguínea para dentro das células, onde ela é quebrada para produzir energia. Nos 

portadores de diabetes, isto não ocorre. Já na diabetes tipo 2, ou o organismo não produz 

quantidades suficientes de insulina, ou as células do organismo não reagem 

adequadamente à insulina.(SOARES,2020). 

   Na Diabetes tipo 1 os sintomas incluem sede excessiva, micção frequente, fome, 

cansaço e visão turva, já na Diabetes tipo 2 os sintomas incluem aumento da sede, 

micção frequente, fome, cansaço e visão turva. Em alguns casos, pode não haver 

sintomas.(BEZERRA,2021) 

    A causa exata da diabetes tipo 2 também não está completamente entendida, 

contudo, existem inúmeros fatores que aumentam as chances de desenvolver a doença, 

como obesidade,má alimentação, genéticos, sedentarismo, pressão alta, colesterol alto e 

etc. (PINHEIRO,2021). 

 

Figura 1: Diabetes tipo 1 

Fonte:https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fveja.abril.com.br%2Fespeciais%2Fvida-

saudavel-com-

diabetes%2F&psig=AOvVaw0vOdaeeXFe1_Q1KNFehRsM&ust=1629911367309000&source=images&cd=vf

e&ved=0CAsQjRxqFwoTCMDV25KTyvICFQAAAAAdAAAAABAD  
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Figura 2: Diabetes tipo 2 

Fonte:https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fveja.abril.com.br%2Fespeciais%2Fvida-

saudavel-com-diabetes%2F&psig=AOvVaw1BhI-

2XZCQSFneWjPs6Gb0&ust=1629910997354000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKCdiO6

RyvICFQAAAAAdAAAAABAD  

 

OBJETIVO: 

Objetivo geral: Avaliar os conhecimentos das pessoas sobre os sintomas ou sobre 

a própria doença. 

Objetivos específicos: Compreender porque a Diabetes é um fator de risco para a 

Covid-19 e conscientizar as pessoas sobre a doença. 

 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

A Diabetes Mellitus é uma doença perigosa e silenciosa atacando diretamente as 

células Betas do pâncreas que são as responsáveis por produzir a insulina que regula os 

níveis de açúcar no sangue, os dados da 9ª edição do Atlas de Diabetes da IDF 

(Federação Internacional de Diabetes) mostram que existem 463 milhões de adultos em 

2019 que apresentam essa enfermidade no mundo,estima-se que aproximadamente 50% 

da população que tem a doença não tem nem ciência do que é ou como ela se manifesta. 

Seria possível realizar um levantamento de dados com o intuito de verificar o 

conhecimento dos alunos do Colégio Interativa? 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 
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Foi realizado um levantamento bibliográfico com o intuito de visar os sintomas da 

diabetes e conscientizar as pessoas, sendo que a diabetes é um fator de risco para a 

Covid-19, a saúde é um assunto vital. Também foi elaborado um questionário que foi 

aplicado nas turmas do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio do Colégio Interativa, com 

o objetivo de verificar o conhecimento dos alunos sobre a diabetes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi possível verificar que a diabetes é um fator de risco para a COVID-19 por causa 

de um estado de hipercoagulabilidade, aumentando ainda mais as chances de 

tromboembolismos nos pacientes acometidos pela COVID-19; um desequilíbrio 

metabólico, reduzindo então a resposta imune ao vírus. 

De acordo com a análise dos questionários, pode-se observar os seguintes 

resultados: 

  

É possível observar que o 7° ano apresentou o maior desconhecimento em relacao 

a questão anterior, visto que pessoas diabéticas têm essa possibilidade. O 8º ano e 9º ano 

apresentaram perfil semelhante de resposta e metade afirmou que os diabéticos podem 

comer chocolate. 

 



 

 
 

Em relação ao questionamento sobre a definição que diabéticos possuem mais 

açúcar no sangue, verifica-se que a grande maioria tem conhecimento adequado sobre 

isso, embora tenha sido possível observar que o 7º ano foi a turma que mais acertou 

sobre isso e que o 9º ano foi a turma que menos respondeu corretamente. 

 

 
 

Sobre o questionamento a respeito da duração da doença observa-se que as 

turmas apresentaram perfil de resposta semelhante, onde praticamente metade de cada 

turma afirmou que  é uma doença que dura a vida toda. 

 



 

 
Pode-se concluir que o primeiro ano do ensino médio apresentou um desempenho 

inferior em relação ao questionamento comparando-se com as turmas do 2° e o 3° ano 

tiveram resultados positivos semelhantes, que afirmaram que pessoas com diabetes 

podem fazer a ingestão de chocolate. 

 
 

Em relação ao questionamento realizado observa-se que as turmas apresentaram 

respostas semelhantes, sendo que o 3º foi aquele que menos respondeu corretamente.  



 

  

Sobre a duração da diabetes pode-se constatar que a turma do 1º e 3º ano tiveram 

perfil semelhante de resposta e o 2º ano foi a turma que melhor respondeu ao 

questionamento realizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise dos resultados pode-se observar que, mesmo sendo uma doença 

conhecida, ela não recebe tal atenção nas escolas, visto que muitos alunos ainda 

desconhecem algumas características de tal enfermidade, sendo necessário então 

algumas propostas de intervenção para conscientizá-los 
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