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vai! vai! vai!
pela direita!

hahahaha!
calma! calma!

zequinha!
não está muito 

tarde para 
videogame?

tudo bem?

só mais meia-hora e já 
vou dormir,

estou de férias papai!

qual direita?
qual direita?
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que legal!

que massa!

vamos achar 
o joão?!?

uma semana depois...
zequinha 

precisa de 
atividades ao 

ar livre.

que tal 
inscrevê-lo no 
acampamento 

de férias?

acampamento 
de férias?

me parece 
interessante.

com quem
ele iria?

É um acampamento 
organizado pelo 

colégio para 
alunos e 

professores. Os 
amigos do 

Zequinha irão. 
É um local com 

muito verde, para 
ele fazer esporte 

ao ar livre!
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venha joão! 
vem brincar 
com a gente!

sim! é hora de 

diversão!

pedrinho!
ana!

zequinha!

vocês 

vieram?!?

está certo! 
vamos dormir.

mais tarde no dormitório...

estou muito 

cansado.
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bom dia! 
dormiram 

bem?

todos 
preparados para 
a competição de 

bicicleta?

eu não vou 
participar.

cansado? 
você acabou 
de acordar!

leva-lo para uma 
consulta com o 
doutor manoel.

acho melhor 

estou muito 
cansado.

o que?!?

mas porque 
joão?

na manhã seguinte...

sim!!!
formaremos pequenos 
grupos de discussão, 
para aprender sobre a 

diabetes.

e a corrida 
de bike?

faremos a discussão após 
a corrida de bicicleta.

está mantida!

tia lúcia 
como está o 

joão?

joão tem 
diabetes!

ele vai 
ficar bem?

vejo que 
estão 

preocupados.

diferente?!?

joão é nosso 
melhor amigo!

uma atividade 
diferente?

que tal fazermos

para diminuir a 
preocupação,

diabetes?

algum tempo depois....
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vamos procurar tia lúcia, 
temos que aprender como 

ajudar o joão.

bem-vindos À
nossa roda de 
debate sobre 

diabetes.

quem sabe o 
que é diabetes? 

alguém?

quem conhece 
alguém que tenha 

diabetes?

minha avó 
tem diabetes.

meu pai
tem diabetes.

joão
tem diabetes.

da resposta de 
vocês tiramos 
nossa primeira 

observação. 
crianças, adultos e 
idosos podem ter 

diabetes. 

sim. Ela está associada ao 
metabolismo de glicose. a doença se 
caracteriza pela presença de altas 

concentrações de glicose no sangue, 
o que os médicos chamam de 

hiperglicemia.

glicose é
um açúcar. ela é a 
principal fonte de 

energia para o 
funcionamento do 

nosso corpo. 

mas o 
que é 

diabetes?

é uma 
doença 

metabólica 
de natureza 

crônica.

metabólica?

o que é 
glicose?
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Na verdade, os 
carboidratos são a 
principal fonte de 
açúcares.  Vários 

alimentos de origem 
vegetal são 

importantes fontes

são sim.

de carboidratos. 

quem saberia 
dizer quais são 
as fontes de 

açúcar?

mamãe sempre me diz para 
comer pouco carboidratos. 
Eles são fontes de açúcar? 

se ela é a 
principal fonte 

de energia, 
porque ficamos 

doente? 

excelente 
pergunta 

Zequinha. Para 
responde-la 

precisamos saber 
mais sobre as 

fontes de glicose 
e como nosso 

corpo utiliza este 
açúcar.

os 
doces!

somente 
os doces?

Exatamente Zequinha. 
Por exemplo, os pães, a 
macarronada, a pizza, o 
arroz e o purê de batata 

ou a batata-frita são 
fontes com alta 
concentração de 

açúcares. 

Sim. As frutas são ricas 
em açúcar e, embora 

sejam muito saudáveis, 
são calóricas e devem 

ser utilizadas com 
moderação, 

principalmente por 
pacientes com diabetes. 

Todos os alimentos 
preparados a partir de 
trigo, cereais integrais, 

milho e batatas são 
fontes de açúcares. 

então, alimentos 
salgados também 

de açúcares? 
são fontes 

frutas também 
são fontes de 
carboidratos ? 

batata feijão arroz trigo milho linhaça
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calma, pedrinho. 
Logo-logo você saberá a 

resposta para sua 
pergunta.

o diabetes tipo 1 (dtm1) 
acontece quando nosso 

organismo deixa de 
produzir um hormônio 

chamado insulina.

sem a insulina, o nosso organismo 
continua transformando os alimentos 

em glicose, mas a glicose não 
consegue ser captada pelas nossas 
células. se as células não captam 

glicose, ela não pode ser 
transformada em energia.

tudo tem 
açúcar?

mas se todos nós 
comemos estes 

alimentos, porque alguns 
ficam doentes e outros 

não? 

bravo ana.
este é o “x” da 

questão.
existem 2 tipos 
principais de 

diabetes. 
quase 
tudo.

qual o tipo 
do joão?

Quem saberia me dizer um 
sintoma desta doença?

ninguém?
Vamos lá. Pensem no joão. 

vocês observaram algo 
diferente nele? 

além disso, a glicose 
depositada no sangue o deixa 

mais viscoso, dificultando 
sua passagem pelos vasos 

sanguíneos de todo o corpo. 

sim. Portanto, sem a insulina 
o corpo fica sem sua 

principal fonte de energia.

outros sintomas são a perda de 
apetite, sede constante, aumento da 
vontade de urinar e a presença de 

açúcar na urina.

muito bem zequinha. a perda de peso ou 
emagrecimento sem motivo aparente, 
fadiga e cansaço são sintomas do 

diabetes tipo 1.

se a glicose 
não entra nas 
células onde 

ela fica?

ele perdeu 
muito peso e 

estava sempre 
muito cansado. 

fica
acumulada no 

sangue, 
gerando o 
quadro de 

hiperglicemia.

mas, a glicose 
não é o 

combustível 
para o bom 

funcionamento 
de nossas 
células?
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se elas não respondem ao 
comando da insulina, então 
a glicose também não vai 

entrar nas células? 

qual a 
diferença? de um modo geral, no diabetes tipo 2 o 

nosso corpo continua produzindo 
insulina. mas as nossas células 

perdem capacidade de responder de 
forma eficiente a ação da insulina.

Tia Lúcia, porque o aumento 
de glicose no sangue, esta 
tal hiperglicemia deixa as 

pessoas doentes? 

Para responder 
a esta pergunta, 

proponho um 
experimento.

Vamos todos até 
a cozinha! 

não. o diabetes tipo 1 é frequentemente uma 
doença autoimune, de natureza genética, 
que leva a destruição das células que 

produzem insulina e, sendo assim, aparece 
geralmente na infância ou adolescência.

minha avó elza tem estes sintomas. 
 ela também tem diabetes tipo 1? 

perfeito 
zequinha. é isso 

mesmo.

mas minha avó tem diabetes. 

meu pai também! 

sim. eles possuem o segundo 
tipo da doença, chamada 

diabetes tipo 2 

no refeitório...

eu não vejo 
nenhuma!

vejam estes dois recipientes. o primeiro 
preparado pela carolina tem água e pouca 

quantidade de açúcar. o segundo, preparado 
pelo zequinha, contém a mesma quantidade 

de água e muito mais açúcar.

mas existe. venha até aqui. movimente a 
duas soluções e me diga se você 

percebe alguma diferença. 

qual a 
diferença 

entre eles?

sim. eu mexo mais 
fácil e rápido a 

solução que tem 
menor 

concentração de 
açúcar.

muito bem. e 
o que isso 
significa?

correto 
zequinha.

significa que 
quanto maior a 
quantidade de 

açúcar mais viscosa 
fica a solução

então pedrinho, você consegue identificar 
algo diferente entre o copo com água e 

pequena quantidade de açúcar daquele com 
água e grande quantidade de açúcar? 
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o movimento do sangue através do corpo é 
mantido pelo bom funcionamento do 
coração. trata-se de um circuito fechado 
onde o sangue entra e sai do coração 
através de vasos sanguíneos.

continuando nossa experiência, precisamos 
lembrar que em nosso corpo o sangue 
circula dentro dos vasos sanguíneos. 
estes vasos têm tamanho e diâmetro 
diferentes. o sangue precisa passar por 
todos os tecidos e órgãos do nosso corpo 
para levar oxigênio e nutrientes que são 
necessários ao seu bom funcionamento.

podemos então dizer que a solução mais 
viscosa se assemelha ao sangue do 
paciente com diabetes, enquanto a outra 
solução com baixa concentração de açúcar 
representaria o sangue de um indivíduo 
normal, ou seja sem diabetes. 

vamos usar uma mangueira fina para 
representar nossos vasos 
sanguíneos e vamos adicionar nesta 
mangueira as soluções que 
preparamos na experiência anterior.
vamos ver a diferença na passagem 
pelo vaso sanguíneo hipotético (isto 
é, pela borracha) da solução que 
representa o sangue normal 
comparada com a solução que 
representa o sangue com excesso 
de açúcar. 

30min

1h 00min

Esse experimento nos dá uma ideia da 
sobrecarga que nosso coração e 
nossos vasos sanguíneos estão 

sujeitos quando nosso sangue fica 
viscoso pelo excesso de açúcar. Os 
rins que filtram diariamente nosso 

sangue o fazem com maior dificuldade 
quando há hiperglicemia. Quanto maior 

a quantidade de açúcar no sangue, 
mais estes órgãos são afetados. Como 

consequência, o Diabetes se não 
tratado da forma correta pode gerar 

graves problemas à nossa saúde.

o diabetes aumenta a probabilidade 
de infarto do miocárdio, acidente 
cardiovascular, perda da visão, 

aumento da presença de infecções 
oportunistas, dificuldade de 
cicatrização, amputações e 

insuficiência renal.

usando de forma correta os medicamentos 
para o tratamento do diabetes; cuidando 

da alimentação para reduzir a ingestão de 
alimentos ricos em carboidratos, 

realizando atividades físicas e tendo 
acompanhamento médico regular.

que triste tia lúcia. 
que problemas o 

diabetes pode trazer 
para a nossa saúde?

que horrível! 
como evitamos as 
complicações do 

diabetes?

eu não quero 
ter esta 
doença.
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ninguém quer 
pedrinho.

a questão é o que 
podemos fazer para 
evitar o diabetes? 

na verdade, podemos 
controlar os dois 

tipos de diabetes, mas 
só podemos evitar o 

diabetes tipo 2 

o diabetes tipo 1 é uma 
doença de origem genética. 

já o diabetes tipo 2 está 
frequentemente 

relacionado ao nosso 
estilo de vida. 90% dos 

casos de diabetes são do 
tipo 2 e podem ser evitados.

primeiramente combatendo a 
obesidade. obesos tem alta 

probabilidade de desenvolver 
diabetes tipo 2. 

Ter uma alimentação equilibrada 
e saudável. Evitar excesso de 

refrigerantes, doces, biscoitos, 
macarrão, pizza, pão etc. 

Isso mesmo Ana. 

cuidando da nossa 
alimentação! 

podemos evitar 
o diabetes

tipo 1 e tipo 2?

mas 
porquê?

como???

mas me digam, uma 
alimentação saudável é 
a única forma de evitar 

o diabetes? 

muito bem zequinha.
está correto.

a prática regular de exercícios 
físicos não só ajuda a evitar
o diabetes como a combater

a obesidade.

por falar em exercícios físicos 
que tal uma corrida amanhã? 

sim. uma maratona a favor 
da prevenção e controle 

do diabetes.

o joão ainda não pode participar da maratona, mas 
tomando de forma correta o medicamento, controlando 

sua dieta com a ajuda de uma nutricionista, ele logo-logo 
ficará bem e se juntará a nós. 

uma 
maratona? 

e o joão 
tia lúcia? 

não tia lúcia. 
praticar exercícios 
físicos também é 

importante.
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Agora é 
Agora é 

a sua vez!
a sua vez!Agora é 

a sua vez!
   VAMOS COMEÇAR 
PINTANDO O ZEQUINHA 
   ENQUANTO ELE JOGA 
      VIDEOGAME!!!
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JOGO DOS 7 ERROSJOGO DOS 7 ERROSJOGO DOS 7 ERROS
AJUDE O ZEQUINHA A CHEGAR NO AMIGO DOENTEAJUDE O ZEQUINHA A CHEGAR NO AMIGO DOENTEAJUDE O ZEQUINHA A CHEGAR NO AMIGO DOENTE

Agora, marque “F ” para FALSO e “ V ” para VERDADEIRO:

1 - Além de consultar o médico regularmente, para evitar o diabetes, você deve:

(   )   Acordar cedo.

(   )   Manter uma alimentação com pouco açucar e carboidrato.

(   )   Ler bons livros.

(   )   Praticar exercícios físicos.

2 - O diabetes é uma doença relacionada ao metabolismo do nosso corpo.

Marque com um “X” os alimentos que devemos consumir de forma 

moderada para evitarmos o diabetes:

(   )   Chocolate

(   )   Macarrão

(   )   Tomate

(   )   Batata

(   )   Peixe
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