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RESUMO
Os profissionais envolvidos no tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 1
necessitam entender a variabilidade glicêmica afim de buscar sua redução, pois parece
contribuir para o surgimento de complicações, sendo então, um requisito de bom controle
glicêmico. Uma redução na variabilidade glicêmica e consequente melhora do controle
glicêmico, pode ser alcançada com a inclusão da prática regular de atividade física na rotina
do paciente com diabetes do tipo 1. As interações fisiológicas entre variabilidade glicêmica e
atividade física em pacientes com diabetes tipo1 podem interferir diretamente na qualidade de
vida e qualidade do sono destes pacientes. Portanto objetivou-se com o presente estudo
verificar a relação entre atividade física, qualidade de vida e qualidade do sono com a
variabilidade glicêmica em adolescentes com diabetes tipo 1. A amostra foi constituída por 34
adolescentes com diabetes mellitus tipo 1, que realizaram coleta sanguínea para análise da
hemoglobina glicada e avaliação antropométrica para obtenção da estatura, massa corporal e
IMC. Os adolescentes responderam ao questionário WHOQOL-bref para auto avaliação da
qualidade de vida e ao índice de qualidade de sono de Pittsburgh para auto avaliação da
qualidade do sono. Para avaliação do nível de atividade física e identificação do dia mais e
menos ativo, os adolescentes utilizaram um acelerômetro (Actgraph® wGT3X) fixado na
cintura por cinco dias, registrando dados referentes à rotina diária de atividdae física. Neste
mesmo período, para avaliação da glicose utilizou-se um monitor contínuo de glicose
GUARDIAN®REAL Time (MEDTRONIC), após a coleta utilizou-se a planilha EasyGV para
o cálculo dos seguintes indicadores de variabilidade glicêmica: Low Blood Glucose Index
(LBGI), High Blood Glucose Index (HBGI), Mean amplitude of glycemic excursions (MAGE)
e Glycemic Risk Assessment in Diabetes Equation (GRADE). Quanto às analises estatísticas,
realizou-se análises de normalidade através do teste de Shapiro-Wilk e análises de correlação
através do teste de Speraman. Foi utilizado o teste do Qui quadrado para identificar diferença
das proporções entre meninos e meninas. Foi utilizado um teste de regressão linear para
determinar a condicional das variáveis dependentes sobre a independente. Para verificar se
houve diferença entre os dias mais e menos ativo, bem como diferenças na variabilidade
glicêmica entre os dias utilizou-se o teste t de Studant, assim como para verificar diferenças
entre os sexos. Além disso, realizou-se um teste ANOVA para verificar diferenças na
variabilidade glicêmica de grupos que realizaram diferentes médias diárias de atividade física
moderada a vigorosa. Todos os testes adotaram α de 0,05. Os participantes apresentaram
média de idade (13,04±1,94 anos), peso (47,85±13,16 Kg), estatura (153,90±13,19 cm), e
IMC-escore Z (0,34±0,87) semelhantes. A avaliação da qualidade de vida revelou diferença
entre meninos e meninas para domínio físico (79,46±8,30 vs. 71,82±10,74). Os dados de
atividade física revelaram grande proporção de tempo gasto em comportamento sedentário. A
avaliação da variabilidade glicêmica classificou a maioria dos indivíduos fora do intervalo
normal. No entanto, avaliou-se a variabilidade glicêmica em dias com diferentes quantidades
de atividade física moderada a vigorosa e não se observou diferença significativa. Além disso,
a variabilidade glicêmica apresentou correlação direta com atividade física moderada a
vigorosa e correlação inversa com a qualidade do sono. Conclui-se que a atividade física
moderada a vigorosa explica 10,7% da variação em LBGI e 14,4% da variação HBGI. Assim
como, 17,4% da qualidade do sono é explicada pelos indicadores HBGI, DP e MAGE.
Através da comparação da variabilidade glicêmica em dias mais e menos ativos, sugere-se
que o aumento na quantidade de atividade física moderada a vigorosa na rotina do adolescente
com diabetes provavelmente não influencia o aumento da variabilidade glicêmica, não
existindo, portanto, uma relação dose-resposta entre estas variáveis.
Palavras-chave: atividade física; variabilidade glicêmica; diabetes mellitus tipo 1.

ABSTRACT
The professionals involved in the treatment of patients with type 1 diabetes mellitus need to
understand the glycemic variability in order to aim its reduction, since it seems to contribute
to the sending of complications, which is, therefore, a requirement of good glycemic control.
Since the physiological interactions between variability and physical activity in patients with
type 1 diabetes can interfere in the quality of life and sleep quality of these patients. The
objective of this study was to verify the relationship between physical activity, quality of life
and sleep quality with glycemic variability in adolescents with type 1 diabetes. The sample
consisted of 34 adolescents with type 1 diabetes mellitus, who performed blood collection for
glycated hemoglobin analysis and anthropometric evaluation to obtain height, weight and
BMI. The adolescents answered to the WHOQOL-bref questionnaire for assessment of
quality of life and the Pittsburgh sleep quality index for assessment of sleep quality. To assess
the level of physical activity and identify the more and less active day, the adolescents used
an accelerometer (Actgraph® wGT3X) fixed at the waist for five days, recording data
referring to physical activity daily routine. In the same period, a continuous glucose
monitoring (GUARDIAN®REAL Time MEDTRONIC) was used. After the collection the
EasyGV worksheet was used to calculate the glycemic variability indicators: Low Blood
Glucose Index (LBGI), High Blood Glucose Index (HBGI), Mean amplitude of glycemic
excursions (MAGE) e Glycemic Risk Assessment in Diabetes Equation (GRADE). As for the
statistical analyzes, normality analyzes are performed through the Shapiro-Wilk test and
correlation analysis through the Speraman test. Chi-square test was used to identify
differences in the proportions between boys and girls. A linear regression test was used to
determine a conditional of the dependent variables on the independent variable. To verify if
there was a difference between the more and less active day, as well as in the glycemic
variability between the days, Studant test was used, as well as to verify differences between
genders. In addition, an ANOVA test was performed to verify whether the difference in
glycemic variability of groups that performed different daily averages of moderate to vigorous
physical activity. All testes adopted α of 0.05. The participants had similar age (13.04 ± 1.94
years), weight (47.85 ± 13.16 kg), height (153.90 ± 13.19 cm) and BMI-Z score (0.34 ± 0.87).
The assessment of quality of life revealed differences between boys and girls for the physical
domain (79.46 ± 8.30 vs. 71.82 ± 10.74). Physical activity data revealed a large proportion of
time spent in sedentary behavior. The assessment of glycemic variability classifies most of the
participants without the normal range. However, glycemic variability was evaluated on days
with different volumes of moderate to vigorous physical activity and no significant difference
was observed. In addition, glycemic variability showed direct correlation with moderate to
vigorous physical activity and inverse correlation with sleep quality. It was concluded that
moderate to vigorous physical activity explains 10.7% of the LBGI variation and 14.4% of the
HBGI variation. Similarly, 17.4% of sleep quality is explained by the HBGI, DP and MAGE
indicators. By comparing glycemic variability in more and less active days, it is suggested
that the increase in the amount of moderate to vigorous physical activity in the routine of
adolescents with diabetes does not influence the increases in the glycemic variability, so,
there are no dose-response relationship between these variables.
Keywords: physical activity; glycemic variability; type 1 diabetes mellitus
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INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

A Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença caracterizada pela deficiência de
produção de insulina pelo corpo. Pessoas com DM1 requerem a administração diária de
insulina para regular a quantidade de glicose no sangue. A causa da DM1 não é conhecida e
atualmente não é evitável. Os sintomas incluem polidipsia e poliúria, fome constante, perda
de peso, alterações de visão e fadiga, entre outros. Apesar das causas exatas da DM1 serem
desconhecidas, é geralmente aceito como resultado de uma interação complexa entre genes e
fatores ambientais, embora nenhum fator de risco ambiental específico tenha demonstrado
causar um número significativo de casos. Sendo a maioria dos casos de DM1 em crianças e
adolescentes (WHO, 2010).
O diagnóstico de DM1 pode afetar aspectos sociais, psicológicos e econômicos, gerar
problemas de independência e conflitos de autocuidado, bem como alterações na autoimagem
e na sexualidade. E estas dificuldades podem aparecer de forma diferenciada em adolescentes
(PRYTULA GRECO-SOARES; DALBOSCO DELL’AGLIO, 2016). Desta forma, uma
enfermidade crônica, como a DM1, pode trazer repercussões negativas à qualidade de vida
(QV) relacionada à saúde, principalmente em decorrência das demandas do tratamento e das
possíveis complicações da doença. O termo QV relacionada à saúde diz respeito à percepção
que o indivíduo tem, tanto de sua saúde física quanto mental. Também envolve as
repercussões de uma enfermidade e seu tratamento, levando em conta a capacidade do
indivíduo de desenvolver potencialidades e ter uma vida plena (FARIA et al., 2013).
O diagnóstico de DM1 implica em novos hábitos, fundamentais para o manejo da
doença, como múltiplas aplicações de insulina, automonitorização da glicose sanguínea, plano
alimentar balanceado e prática regular e planejada de atividades físicas. Segundo (CHIMEN
et al., 2012) a prática regular de atividade física (AF) está associada a uma grande quantidade
de benefícios para a saúde dos indivíduos com DM1, incluindo melhora da aptidão
cardiovascular e da saúde vascular, diminuição da necessidade por insulina, melhora na
composição corporal e melhor QV auto aferida.
No entanto, o receio da ocorrência de hipoglicemias foi identificado como a principal
barreira para o engajamento na prática de atividades físicas regulares (BRAZEAU et al.,
2008). O desafio encontra-se em incluir a prática de exercícios de forma adequada na rotina
do paciente com diabetes. Para isso, como citado anteriormente, é fundamental que o paciente
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com DM1 monitore sua glicose sanguínea. A monitorização da glicemia deve ser diária e os
objetivos principais são: avaliar com precisão o nível de controle glicêmico, auxiliar a reduzir
os riscos de complicações como hipoglicemias e complicações crônicas micro e
macrovasculares e deve ser realizada geralmente quatro a seis vezes por dia (REWERS et al.,
2014).
Uma alternativa para a monitorização da glicose que vem sendo usada por pacientes e
profissionais como ferramenta importante no manejo do diabetes é o monitor contínuo de
glicose (MCG). O MCG fornece informações da concentração de glicose sanguínea a cada
cinco minutos, avaliada por um sensor aplicado no interstício do paciente. Um estudo de
revisão demonstrou que o sistema MCG, tem efeito muito favorável sobre o controle
glicêmico tanto em adultos como crianças com DM1, diminuindo inclusive a incidência de
hipoglicemias (POOLSUP; SUKSOMBOON; KYAW, 2013).
O controle glicêmico é frequentemente avaliado pela hemoglobina glicada (HbA1c),
que reflete uma média da glicemia dos últimos três meses. No entanto, pacientes com valores
similares de HbA1c podem apresentar diferenças significativas na variabilidade glicêmica
(VG), que é caracterizada por excursões glicêmicas em ambas as direções (picos e quedas)
(REDDY et al, 2016).
A contribuição da VG sobre as complicações do diabetes vem sendo discutida desde
meados dos anos 1990, onde o grupo de pesquisadores do Diabetes Control and
Complications trial atribuiu à VG diferentes respostas microvasculares em pacientes com o
mesmo valor médio de HbA1c (DCCT, 1995).
A VG pode contribuir para o surgimento de complicações no DM1, sendo então, um
requisito de bom controle glicêmico. Isso gera interesse no desenvolvimento de testes e
aplicação de métodos para quantificá-la. Contudo, os profissionais envolvidos no tratamento
de pacientes com DM1 necessitam entender a variabilidade glicêmica qualitativamente e
quantitativamente, a fim de contribuir para sua redução (RODBARD, 2011).
Uma diminuição na VG e consequente melhora do controle glicêmico, pode ser
alcançada com a inclusão da prática regular de AF na rotina do paciente com DM1. Estudo
realizado por Singhvi e colaboradores (2014) encontraram associação inversa entre VG e VO2
máx em adolescentes com DM1, ou seja, níveis mais altos de aptidão física foram associados
com menor VG.
Diante do exposto, sabe-se que há interações fisiológicas entre a AF e a VG em
pacientes com DM1 e que estas interações podem refletir diretamente na QV e qualidade do
sono (QS) destes pacientes. No entanto, ainda são escassas na literatura informações a
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respeito das interações entre atividade física, qualidade de vida, qualidade do sono e
variabilidade glicêmica em adolescentes com DM1.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral:
Verificar a relação entre o tempo permanecido em comportamento sedentário, o tempo
permanecido em atividade física moderada a vigorosa, a qualidade de vida e a qualidade do
sono com a variabilidade glicêmica em adolescentes com DM1.

1.2.2 Objetivos Específicos:


Identificar nível de atividade física, qualidade de vida, qualidade do sono e variabilidade
glicêmica em adolescentes com DM1;



Relacionar comportamento sedentário, atividade física moderada a vigorosa, qualidade de
vida e qualidade do sono com a variabilidade glicêmica em adolescentes com DM1;



Comparar a variabilidade glicêmica de adolescentes com DM1 em dias com diferentes
quantidades de atividade física moderada a vigorosa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo de
distúrbios metabólicos que apresenta em comum a hiperglicemia, resultante de defeitos na
ação e/ou secreção de insulina (MILECH et al., 2016).
A classificação atualmente proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
pela Associação Americana de Diabetes (ADA), que também é recomendada pela Sociedade
Brasileira de Diabetes (SBD), inclui quatro classes clínicas: DM tipo 1, DM tipo 2 (DM2),
outros tipos específicos de DM e DM gestacional (WHO, 2010) (ADA, 2015) (MILECH et
al., 2016).

4

2.1 DEFINIÇÃO, FISIOPATOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA DO DIABETES MELLITUS
TIPO 1

O DM1 é caracterizado por destruição das células beta que levam a uma deficiência de
insulina, sendo subdivido em tipos 1A e 1B (MILECH et al., 2016).
O DM 1A (Autoimune) encontra-se em 5 a 10% dos casos de DM, sendo o resultado
da destruição imunomediada de células betapancreáticas com consequente deficiência de
insulina. Os marcadores de autoimunidade são os autoanticorpos antiilhota ou antígenos
específicos da ilhota e incluem os anticorpos antiinsulina, antidescarboxilase do ácido
glutâmico (GAD 65), antitirosina-fosfatases (IA2 e IA2B) e antitransportador de zinco (Znt)
(1A) (ADA, 2015). Esses anticorpos podem ser verificados meses ou anos antes do
diagnóstico clínico, ou seja, na fase pré-clínica da doença, e em até 90% dos indivíduos
quando se detecta hiperglicemia (MILECH et al., 2016).
A fisiopatologia do DM tipo 1A envolve fatores genéticos e ambientais. É uma
condição poligênica, na maioria dos casos, sendo que os principais genes envolvidos estão no
sistema do antígeno leucocitário humano classe II. Esses alelos podem suscitar o
desenvolvimento da doença ou proteger o organismo contra ela (TODD; BELL; MCDEVITT,
1987; ERLICH, 2008). Entre os fatores ambientais potenciais para o desencadeamento da
autoimunidade em indivíduos geneticamente predispostos estão certas infecções virais, fatores
nutricionais (p. ex., introdução precoce de leite bovino), deficiência de vitamina D e outros
(MILECH et al., 2016).
A taxa de destruição das células beta é variável, sendo, em geral, mais rápida entre as
crianças. A forma lentamente progressiva ocorre em adultos, a qual se refere como diabetes
autoimune latente do adulto (MILECH et al., 2016).
Com relação ao DM tipo 1B ou idiopático, como o nome indica, não há uma etiologia
conhecida para essa forma de DM. Corresponde à minoria dos casos de DM1 e caracteriza-se
pela ausência de marcadores de autoimunidade contra as células beta e não associação a
haplótipos do sistema antígeno leucocitário humano. Os indivíduos com esse tipo de DM
podem desenvolver cetoacidose e apresentam graus variáveis de deficiência de insulina.
Devido à avaliação dos autoanticorpos não se encontrar disponível em todos os centros, a
classificação etiológica do DM1 nas subcategorias autoimune e idiopática pode não ser
sempre possível (MILECH et al., 2016).
Com a destruição das células produtoras de insulina ocorre insulinopenia grave e
dependência total de insulina de forma exógena para preservar o organismo evitando
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cetoacidose e possíveis complicações (SPERLING et al, 2002). A insulina é um hormônio
produzido no pâncreas, que permite a entrada da glicose nas células, onde será convertida em
energia. Pessoas com DM1 não podem sobreviver sem doses diárias de insulina (IDF, 2015)
O diagnóstico do DM1 normalmente ocorre na infância, porém pode afetar qualquer
idade e infelizmente se apresenta com um quadro grave e agudo de hiperglicemia com a
necessidade de internação e assistência médica.
O DM1 é menos comum em comparação ao DM2, e representa 10 a 20% dos casos
(COTRAN; KUMAR; ROBBINS, 1994), porém há aumento de 3% de novos diagnósticos a
cada ano, principalmente entre as crianças, aproximadamente 86.000 crianças desenvolvem
DM1 anualmente (IDF, 2015). A Europa tem o maior número de crianças com DM1,
aproximadamente 140.000, e com aumento de novos casos a cada ano (IDF, 2015).
O Brasil está em terceiro lugar no total de crianças com DM1, que é menor apenas
para Estados Unidos e Índia, como demonstrado na figura 1.

Figura 1: Ranking com os 10 países com maior número de crianças com DM1

FONTE: IDF (2015)

Com a alta prevalência da doença é importante entender como é realizado o controle e
monitoramento da glicemia, como são realizadas as avaliações e quais os valores de
referência para um bom controle, esses assuntos serão abordados no tópico seguinte.
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2.2

CONTROLE GLICÊMICO NO DIABETES MELLITUS TIPO 1

A efetividade no controle glicêmico inclui monitorização diária da glicose, bem como
monitorização periódica da glicemia global. Os objetivos do monitoramento glicêmico
incluem: avaliar com exatidão e precisão o nível de controle glicêmico alcançado por cada
indivíduo; ajudar na prevenção das complicações agudas da hipoglicemia e das complicações
crônicas, como as doenças micro e macrovasculares; minimizar o efeito da hipoglicemia e da
hiperglicemia na função cognitiva e humor (REWERS et al., 2009).
O indivíduo com DM1 deve realizar a mensuração da glicemia de jejum, pré e pósprandial (antes e após as refeições) por meio de um glicosímetro portátil que fornece o valor
da glicemia circulante em poucos segundos (ADA, 2017). Este auto monitoramento é
usualmente alcançado por meio da obtenção de sangue capilar colocado em fitas reagentes
acopladas a aparelhos que fornecem os resultados em poucos segundos. Os glicosímetros
possuem leituras que são bastante precisas com coeficiente de variação abaixo de 5%
(GROSS et al, 2002).
Além do monitoramento da glicemia feito através do sangue capilar, recomenda-se
que todo portador de DM1 realize a mensuração da glicemia de jejum e da HbA1c em
laboratório (ADA, 2014). O exame de HbA1c é um dos mais importantes para avaliar o
controle glicêmico da pessoa com diabetes e reflete a média da glicemia dos últimos 3 meses.
Como a glicose sanguínea liga-se à molécula de hemoglobina, o teste parte do princípio de
que, quanto maior for o nível de glicose na circulação, maior será a ligação da glicose com a
hemoglobina (NETTO et al., 2015).
A HbA1c é uma das medidas para diagnóstico e controle do DM que ajuda a alcançar
ou manter um bom controle glicêmico. O monitoramento frequente e exato da glicose
sanguínea com concomitante ajuste da insulina para a ingestão de carboidratos e prática de
exercício são necessários para atingir e manter o controle metabólico ideal. Alguns estudos
indicam que 5 a 7 anos de mau controle glicêmico, mesmo durante a adolescência e idade
adulta jovem, resulta em um risco aumentado de complicações micro e macro vasculares nos
6 a 10 anos subsequentes (MOHSIN et al., 2005; DILIBERTI; LORENZ, 2001; ORCHARD
et al., 2001). Por isso a importância de buscar para cada indivíduo, um valor de HbA1c tão
próxima do intervalo normal quanto possível.
Os valores de referência da HbA1c, e da glicemia pré-prandial e pós-prandial variam
com a idade como demonstrado no quadro 1.
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QUADRO 1 – CONTROLE GLICÊMICO RECOMENDADO POR FAIXA ETÁRIA PARA
PORTADORES DE DM1
GLICEMIA

HEMOGLOBINA

´FAIXA ETÁRIA
PRÉ-PRANDIAL

PÓS-PRANDIAL

GLICADA

0 – 6 anos

100 – 180mg/dL

110 – 200mg/dL

< 8,5%

6 -12 anos

90 – 180mg/dL

100 – 180mg/dL

< 8%

13 – 19 anos

90 – 130mg/dL

90 – 150mg/dL

< 7,5%

FONTE: ADA (2017)

A American Diabetes Association (ADA) recomenda o monitoramento da glicemia
antes da prática de exercícios físicos, principalmente em pacientes que utilizam múltiplas
doses de insulina ou bomba de insulina. Como esta prática pode levar a estados
hipoglicêmicos, é importante que se faça o monitoramento antes e após a realização do
exercício (ADA, 2017).
A monitorização da glicemia para a realização da AF é essencial. A realização de
exercícios de intensidade leve, em portadores de DM1 que estejam sem insulina por um
período de 12 a 48 horas, pode aumentar a hiperglicemia pré-existente e consequentemente a
cetonúria (WELTMAN et al., 2009; ADA, 2014).
Apesar do enorme progresso na assistência médica ao DM1, ainda não é possível
alcançar a normalização completa dos níveis de glicose nos portadores desta doença. No
entanto, passo a passo, este objetivo final está sendo alcançado. Um dos elementos deste
progresso é a introdução no mercado médico de uma nova geração de dispositivos que
permitem a monitorização contínua da glicose (WOJCIECHOWSKI et al., 2011).
Estes dispositivos são os MCGs, uma alternativa de monitoramento que utiliza um
sensor inserido subcutaneamente para obter valores de glicose intersticial e fornecer uma
imagem mais completa do perfil de glicose do paciente.
Um estudo de revisão revelou melhor controle glicêmico (baseado na HbA1c) em
pacientes que utilizaram o MCG em relação aos que utilizaram o sistema tradicional de
monitoramento através da glicemia capilar (WOJCIECHOWSKI et al., 2011).
Como o MCG permite um controle mais aprofundado da glicemia, pode ser uma boa
alternativa para monitorização durante a prática de exercícios. Contudo é necessário conhecer
os efeitos da prática de exercícios no metabolismo de indivíduos com DM1.
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2.3 EXERCÍCIOS FÍSICOS E DIABETES MELLITUS TIPO 1

A prática de exercícios pode trazer muitos benefícios aos adolescentes com DM1,
incluindo melhor perfil lipídico, maior aptidão cardiovascular, melhor saúde óssea e bemestar psicológico. Além disso o exercício também está inversamente associado com níveis de
adiposidade e estresse (METCALF et al., 2014).
A ADA recomenda que os adolescentes com DM1 devem engajar-se em programas de
60 minutos diários (ou mais) de atividade aeróbica moderada ou vigorosa, com atividades
vigorosas de fortalecimento muscular e fortalecimento ósseo pelo menos 3 dias por semana
(ADA, 2017).
Embora a AF regular seja um aspecto importante do controle de doenças, para
adolescentes com DM1 o medo de hipoglicemias pode levar a baixos níveis de AF
(BRAZEAU et al., 2008). Este medo é válido e pode ser explicado pelos sistemas
contrarreguladores que controlam os níveis de insulina. Não funcionando corretamente, estes
sistemas, podem aumentar o risco de hipoglicemia induzida pelo exercício. Episódios de
hipoglicemias tem sido associados à participação em atividades prolongadas e de intensidade
moderada em crianças e adolescentes (TSALIKIAN, 2006).
AF é um termo geral que inclui todo o movimento que aumenta o uso de energia e é
uma parte importante do plano de gestão do diabetes. Exercício é uma forma mais específica
de atividade física, sendo estruturada e projetada para melhorar a aptidão física (ADA, 2017).
A relação entre AF e controle glicêmico é complexa. Alguns estudos não
demonstraram nenhum benefício da atividade física no controle glicêmico, medido pela
HbA1c. Outros mostraram que a atividade física pode reduzir a necessidade por insulina em 6
a 15% (CHIMEN et al., 2012). Lukacs e colaboradores (2012) demonstraram que o nível de
atividade física é inversamente proporcional a HbA1c, enquanto outros estudos não
encontraram esta associação (NADEAU et al., 2010).
A atividade física regular está associada a inúmeros benefícios como melhora da
qualidade de vida (FOX, 1999) e diminuição dos fatores de risco cardiovascular (FRANCO et
al., 2005) e mortalidade (KUJALA et al., 1998). Apesar dessas evidências, mais de 60% dos
pacientes com DM1 permanecem sedentários (BRAZEAU et al., 2008).
Para um bom controle dos níveis de glicose no sangue durante o exercício, os
indivíduos devem estar cientes dos fatores que podem complicar o controle glicêmico. Entre
eles estão a participação em diferentes tipos de AF, as diferenças nos regimes de insulina e a
ingestão alimentar, bem como a necessidade de manter níveis normais ou quase normais de
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glicemia antes, durante e após as atividades. Equilibrar todos esses fatores pode ser desafiador
para muitos, que podem preferir ser menos ativos, para evitar a hipoglicemia em particular
(BRAZEAU et al., 2008).
O impacto do exercício na homeostase da glicose é influenciado pelo tipo, intensidade
e duração da atividade. A participação em treinamento aeróbio, exercícios intermitentes ou de
força pode resultar em respostas de glicose no sangue amplamente variadas (YARDLEY et
al., 2013). As diferenças na intensidade do exercício também afetam seus efeitos, com
atividades de alta intensidade causando uma maior liberação de hormônios contra regulatórios
como a epinefrina e o glucagon que podem causar elevações imediatas e duradouras dos
níveis de glicose no sangue (FAHEY et al., 2012) (BALLY et al., 2016). Sendo assim, um
sprint tão curto quanto dez segundos, pode ter um efeito prolongado sobre o equilíbrio
glicêmico (FAHEY et al., 2012, ISCOE; RIDDELL, 2011).
Contudo, o risco de hipoglicemia durante a noite e no dia seguinte é particularmente
problemático se o exercício moderado a vigoroso for realizado à tarde ou no início da noite
(MCMAHON et al., 2007). O risco de hipoglicemia de início tardio após o exercício aumenta
com a duração e a intensidade do exercício, sendo que atividades com duração de 90 a 120
minutos duplicam o risco de hipoglicemia em adolescentes e adultos jovens (METCALF et
al., 2014).
Dada a influência importante do controle glicêmico na prevenção de complicações
micro e macrovasculares, a compreensão adicional das relações entre AF e níveis de glicose
sanguínea é de grande valor clínico, uma vez que pode fornecer informações relevantes para a
prescrição de exercícios. Sendo assim, além de um estrito controle glicêmico, são necessários
também dados precisos relacionados à prática de atividades e exercícios físicos. Estes dados
podem ser conseguidos através do uso de acelerômetros.
Estudo usando acelerômetro indica que os jovens com DM1 não estão acumulando
nem mesmo a quantidade mínima recomendada de atividade física para a saúde (NGUYEN et
al., 2015). No entanto, além de caracterizar populações com relação ao nível de AF, os
acelerômetros nos permitem conhecer suas associações com o controle glicêmico. Metcalf e
colaboradores (2014), por exemplo, observaram que adolescentes que praticaram AFMV
durante a tarde, tiveram risco aumentado de apresentar hipoglicemia durante a noite e o dia
seguinte.
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2.4 QUALIDADE DO SONO NO DIABETES MELLITUS TIPO 1

A QS auto aferida é reduzida em crianças e adultos com DM1 (PERFECT et al., 2010,
DIJK; DONGA; DIJK, 2011, CARUSO et al., 2014). Perfect e colaboradores (2012a)
reportaram que crianças com DM1 passaram menos tempo em sono profundo e mais tempo
em um sono mais leve em comparação com controles saudáveis. Semelhantemente, outro
estudo relatou tendência para menos ondas de atividade lenta (sono profundo) e aumento do
sono leve em adultos jovens com DM1 quando comparados a controles saudáveis (JAUCHCHARA; SCHULTES, 2010).
Vários grupos de investigadores relataram uma correlação entre HbA1c e distúrbios do
sono. Os distúrbios do sono auto aferidos e os problemas com o início do sono foram
positivamente correlacionados com HbA1c em crianças com DM1 (HAPPE et al., 2005)
(BÄCHLE et al., 2015). Perfect e colaboradores (2012b) relataram uma associação negativa
entre HbA1c e porcentagem de tempo em ondas de atividade lenta em crianças com DM1 e
Barone e colaboradores (2015) relataram que a HbA1c foi positivamente associada ao número
de despertares completos do sono em adultos com DM1. Além disso, os adultos com DM1
que tiveram sono de curta duração (menos de 6,5 horas por noite) apresentaram níveis de
HbA1c significativamente maiores do que aqueles com durações de sono superiores a 6,5
horas (BOREL et al., 2013). Um mecanismo possível para explicar tais achados é que os
distúrbios do sono resultam em diminuição da sensibilidade à insulina, resultando em um
controle de glicemia prejudicado. De fato, a sensibilidade à insulina diminuiu após uma única
noite de restrição parcial do sono em comparação com uma noite normal de sono (4 horas em
comparação com 8,5 horas) em adultos jovens com DM1 (DONGA et al., 2010).
Por outro lado, as variações no nível de glicose comumente ocorrem durante o período
de sono e provavelmente influenciam a arquitetura do sono em pessoas com DM1. O impacto
da hipoglicemia no sono tem sido o foco da maioria das investigações sobre a relação entre o
nível de glicose e o sono em DM1. Isso é importante, pois convulsões relacionadas à
hipoglicemia e a morte são mais comuns durante a noite e isso provavelmente reflete a
diminuição da resposta à hipoglicemia observada durante o sono (BANARER; CRYER,
2003, JONES et al., 1998, ENGBERSEN et al., 2012, DIABETES RESEARCH IN
CHILDREN NETWORK (DIRECNET) STUDY GROUP, 2007). A hipoglicemia noturna
não grave é comum em pacientes com DM1 (JDRF CONTINUOUS GLUCOSE
MONITORING STUDY GROUP, 2010, AHMET et al., 2011, KAUFMAN et al., 2002) e os
pacientes relatam dificuldade em voltar a dormir após o despertar da hipoglicemia durante a
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noite (BROD et al., 2013, BROD; CHRISTENSEN; BUSHNELL, 2012). Matyka e
colaboradores (2000) relataram que o número de despertares completos foi significativamente
maior em crianças com DM1, mas isso não estava relacionado a ocorrências de hipoglicemia,
conforme medido por um MCG. No mesmo estudo, as ondas de atividade lenta foram
significativamente mais prevalentes durante episódios de hipoglicemia.
O aumento da atividade motora, medida por acelerômetro, foi associado a
hipoglicemia durante o sono em adolescentes com DM1 (RADAN et al., 2004). Em crianças,
episódios de hipoglicemia severa foram associados ao aumento de ondas de atividade lenta,
mas declínios rápidos na glicose (> 25 mg / dl / hora) foram associados ao aumento dos
despertares do sono (PILLAR et al., 2003). Estes resultados sugerem que as flutuações
rápidas na glicose podem afetar a continuidade do sono no DM1. Entretanto, aumento na VG
foi associado ao número de despertares em adultos com DM1 (BARONE et al., 2015). O
efeito da hiperglicemia no sono foi minimamente investigado no DM1.
Estes achados destacam que existem interações fisiológicas entre o sono e as variações
da glicose e que este pode ficar prejudicado em indivíduos com DM1 - que não possuem um
sistema de controle pancreático intacto para regular o nível de glicose - levando a grandes
flutuações no nível de glicose durante a vigília e o sono. No entanto, o papel da variabilidade
da glicose na interrupção do sono em adolescentes com DM1 não foi sistematicamente
investigado.

2.5 QUALIDADE DE VIDA NO DIABETES MELLITUS TIPO 1

Não existe um consenso para a definição do termo QV. No entanto, de maneira
abrangente, pode-se levar em conta os aspectos de bem-estar psicológico e social,
funcionamento emocional, condição de saúde, desempenho funcional, satisfação com a vida,
suporte social e padrão de vida (BARROS; GROPO; COLARES, 2008). Para (FARIA et al.,
2013) esse termo engloba, ainda, a satisfação do indivíduo em relação à sua condição física,
estado emocional e espiritual, além de outras atitudes e habilidades que repercutem na
participação social.
Já o termo QV relacionada à saúde refere-se a QV a partir dos sintomas, incapacidades
ou limitações decorrentes de uma enfermidade. Esse termo diz respeito à percepção que o
indivíduo tem tanto de sua saúde física quanto mental (SEIDL; ZANNON, 2004). Também
envolve as repercussões de uma enfermidade e seu tratamento, levando em conta a capacidade
do indivíduo de desenvolver potencialidades e ter uma vida plena (FARIA et al., 2013).
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Quando as condições físicas decorrentes da enfermidade são enfocadas, três aspectos
surgem como os mais afetados: trabalho/estudo/atividades do lar, capacidade física e
relacionamento familiar (SOUZA et al., 1997). Uma enfermidade crônica, como o DM1, pode
trazer repercussões negativas à QV relacionada à saúde, principalmente em decorrência das
demandas do tratamento e das complicações da doença (FARIA et al., 2013). Esse diagnóstico
pode afetar aspectos sociais, psicológicos e econômicos, gerar problemas de independência e
conflitos de autocuidado, bem como alterações na autoimagem e na sexualidade (SOUZA et
al., 1997). Para adolescentes com DM1 estas dificuldades podem ser ainda mais acentuadas.
Baixos escores de QV estão associados com idade avançada, mau controle glicêmico,
aumento do número de hipoglicemias, complicações, baixos níveis de educação, depressão
auto referida e ser do gênero feminino (ABOLFOTOUH et al., 2011).
Melhoras no perfil glicêmico através da prescrição correta de exercícios, além do
controle de outros aspectos importantes para o portador de DM1, como aplicação de insulina
e dieta balanceada podem interferir diretamente na QV destes indivíduos.
Os regimes terapêuticos atuais para adolescentes com diabetes, independentemente do
tipo, baseiam-se na autogestão de intervenções farmacológicas como insulina e/ou agentes
orais, acompanhamento médico e nutricional e exercício físico regular para manter o controle
glicêmico, preservar a QV e minimizar complicações futuras (ADA, 2017).
Um dos principais focos da atenção ao DM é a obtenção de um controle glicêmico
ótimo, ao mesmo tempo que se tenha altos índices de QV (INGERSKI et al., 2010). O
controle glicêmico reflete o resultado fisiológico da auto-gestão do DM, enquanto a QV
representa a perspectiva psicológica dos efeitos do tratamento para os pacientes
(FAULKNER, 2010).
O objetivo de melhorar a QV também faz parte de um conjunto de ações voltadas ao
Desenvolvimento Comunitário, através da busca pelo empowerment de uma dada comunidade
(FRAGOSO, 2005). Neste sentido, no próximo tópico serão apresentadas as relações entre
saúde e Desenvolvimento Comunitário.
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2.6 SAÚDE E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades
inclui uma das metas para o Desenvolvimento Sustentável propostas pelo Inter-Agency and
Expert Group (LIM et al., 2016). A prevenção e tratamento bem como a promoção da saúde
mental e do bem-estar às pessoas com doenças crônicas como o diabetes é de suma
importância e afeta diretamente toda a comunidade.
Comunidade é entendia, como sendo um agrupamento de pessoas, em bairros, cidades,
segmentos religiosos e segmentos sociais, unidas em prol de um objetivo comum
(PERUZZO; VOLPATO, 2009). No entanto, na comunidade os indivíduos se relacionam
também em dimensões subjetivas levando-se em consideração o sentimento de pertença ao
grupo (SPINELLI JÚNIOR, 2006).
O tratamento e controle do DM necessitam de intervenções coordenadas e
multidisciplinares para fazer diferença significativa. Todos têm um papel a desempenhar: os
governos, os prestadores de cuidados de saúde, as pessoas com diabetes e os que as cuidam, a
sociedade civil, os produtores de alimentos e os fabricantes e fornecedores de medicamentos e
tecnologia, são todos interessados. Coletivamente, todos eles podem fazer uma contribuição
significativa para travar o aumento do DM e melhorar a vida daqueles que vivem com a
doença (WHO, 2010). Neste sentido, ressalta-se a importância para a comunidade dos estudos
voltados ao DM.
As condições de saúde visadas pela comunidade são entendidas como uma forma de
desenvolvimento comunitário (SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003). Como consequência, o
impacto econômico causado por certas doenças afeta este desenvolvimento. Estima-se que as
despesas, em saúde, causadas pelo diabetes nas Américas totalizaram aproximadamente US$
383 bilhões em 2014, e esse número deve aumentar para US$ 486 bilhões em 2040. Os custos
médicos associados com o diabetes resultam do fato de ser uma doença complexa, uma vez
que tem repercussões em vários órgãos e tecidos (WHO, 2010). Isto se torna particularmente
preocupante quando falamos em adolescentes com diabetes.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 DELINEAMENTO E LOCAL DO ESTUDO

Trata-se de pesquisa com delineamento quase-experimental. Segundo Thomas, Nelson
e Silverman (2012) o propósito dos estudos quase-experimentais é adequar o delineamento a
ambientes mais parecidos com o real, e ainda assim controlar o maior número possível de
ameaças à validade interna (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2012).
O estudo foi realizado na Unidade de Endocrinologia Pediátrica (UEP) do Hospital de
Clínicas de Curitiba (UFPR).

3.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO

A seleção da amostra ocorreu de forma intencional não probabilística entre os
pacientes atendidos na UEP do Hospital de Clínicas de Curitiba (UFPR). A amostra foi
constituída por 34 adolescentes. A adolescência é compreendida, de acordo com Organização
Mundial de Saúde, pelo período entre 10 e 19 anos de idade (WHO, 1986).
Inicialmente todos os procedimentos foram detalhadamente explicados aos avaliados
bem como aos seus pais ou responsáveis que assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido (APÊNDICE 1), ficando livre a eles a decisão de participar ou não do estudo.
Salienta-se ainda que os avaliados, acima de 12 anos, assinaram um termo de assentimento
(APÊNDICE 2) para a participação no estudo.
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da
UNICENTRO (ANEXO 1) e obteve aprovação segundo o parecer no 1.202.475.

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
 Pacientes de ambos os gêneros;
 Idade entre 10 e 15 anos;
 Portadores de diabetes mellitus tipo 1, levando em consideração a classificação
proposta pela American Diabetes Association (ADA, 2015).
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3.4 CRITÉRIOS DE NÃO INCLUSÃO
 Presença de comorbidades associadas ao DM1;
 Não envolvimento dos pais ou responsáveis no tratamento;
 Diagnóstico de DM1 a menos de 6 meses.

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
 Preenchimento incorreto de algum questionário;
 Ausência das anotações solicitadas;
 Ausência de dados de glicose e/ou atividade física por uso inadequado do instrumento
entre outros.

3.6 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS

Os procediemtos de coleta de dados foram realizados em três etapas (Quadro 2) com
uma visita inicial e outra final ao laboratório da UEP, além da etapa relizada durante a rotina
diária dos pacientes.
QUADRO 2: ETAPAS DOS PROCEDIMENTOS DE COLETA
Visita inicial

 Coleta de sangue para análise de HbA1c;
 Avaliação antropométrica e maturacional;
 Orientações para registro de dados alimentares e de insulina.
 Aplicação dos questionários de qualidade de vida e qualidade do sono;
 Fixação do acelerômetro;
 Implantação do MCG;

Rotina diária

 Obtenção dos dados de glicêmia e atividade física através da utilização
do MCG e do acelerômetro;
 Obtenção dos dados referentes a ingestão diária de carboidratos e
unidades diárias de insulina, através dos registros realizados pelos
pacientes.

Visita final

 Devolução do acelerômetro e do MCG;
 Entrega dos registros (alimentar e de insulina).
FONTE: A AUTORA
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3.6.1 Análise de HbA1c

Na primeira visita ao laboratório os pacientes foram submetidos à coleta de sangue por
punção venosa, realizada por enfermeiras treinadas da própria UEP. A amostra sanguínea foi
utilizada para análises de HbA1c.
Foram utilizados materiais descartáveis (seringa e agulhas, BD®, Brasil). Todo o
material utilizado durante o processo de coleta foi recolhido em recipientes apropriados para o
descarte de lixo hospitalar e levado ao Hospital de Clínicas.

3.6.2 Avaliação antropométrica e maturacional, quantidade de carboidratos e unidades de
insulina

A avaliação antropométrica foi em duplicata para todas as variáveis mensuradas. A
medida de estatura foi realizada em estadiômetro vertical portátil (WCS®, Brasil), escalonado
em 0,1 cm com o indivíduo em pé na posição de Frankfourt usando roupas leves. A massa
corporal foi avaliada com balança digital portátil (Filizola®, Brasil), com resolução de 100
gramas. Com esses dados calculou-se o Índice de massa corporal (IMC), por meio da fórmula:
massa corporal (kg) ÷ estatura2 (m). Para o cálculo do IMC escore z foi utilizado o programa
WHO Antro Plus 1.0.4.
Os critérios de Tanner (TANNER, 1986) foram considerados para a maturação
biológica, caracterizada como MBTANNER. Para avaliá-la, adotou-se o procedimento de
autoavaliação do(a) participante, no qual imagens preestabelecidas por Tanner foram
apresentadas aos sujeitos, a autoanálise e a indicação do estágio (I, II, III, IV ou V) que se
encontravam no momento eram realizadas pelos voluntários. Em seguida, os estágios foram
reagrupados segundo Tanner em: pré-púbere (estágio I); púbere (estágios II, III e IV); e póspúbere (estágio V).
Os pacientes foram orientados a anotarem a quantidade de insulina aplicada e a
fazerem o registro alimentar durante o período de intervenção. Em conjunto com o material
entregue para anotações do registro alimentar, foi entregue um material de apoio com fotos de
medidas caseiras, para minimizar o erro de precisão do registro. A análise quantitativa foi
realizada por meio do software de análise de dietas ADS Nutri®, que possui uma base de
dados com mais de 3000 alimentos cadastrados. Foram selecionadas como fonte de dados a
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e a Tabela de Composição
Nutricional dos Alimentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2008-2009. A
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partir dos registros obtêve-se as unidades de insulina aplicadas e a ingestão diária de
carboidratos em gramas. Estes dados, juntamente com os dados de maturação biológica,
foram considerados em cálculos e análises.

3.6.3 Avaliação da QV

Para avaliar QV foi utilizado o WHOQOL-bref que é composto por 26 questões, sendo
duas questões sobre a auto avaliação da qualidade de vida e 24 questões representando cada
uma das facetas do instrumento. (Tabela 1). Este instrumento pode ser auto administrado no
caso dos sujeitos da pesquisa possuírem habilidades para tal, caso contrário a aplicação pode
ocorrer também através do auxílio do entrevistador/pesquisador durante o preenchimento ou
então administrando o questionário por completo (THE WHOQOL GROUP, 1998). No caso
desta pesquisa os avaliados foram auxiliados pelos pesquisadores durante o preenchimento
para evitar problemas com a interpretação das questões.
Para o cálculo dos resultados do WHOQOL-bref, a pontuação de cada domínio é
calculada pela multiplicação da média de todos os itens incluídos no domínio por quatro. Os
escores potenciais para todos os escores do domínio, portanto, variam de 4 a 20 (THE
WHOQOL GROUP, 1998). Este cálculo pode ser feito através do programa estatístico SPSS
ou software Microsoft Excel, com ferramenta proposta por (PEDROSO et al., 2010).
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Tabela 1 - Domínios e facetas do WHOQOL-bref.
Domínio 1 - Domínio físico
1. Dor e desconforto
2. Energia e fadiga
3. Sono e repouso
9. Mobilidade
10. Atividades da vida cotidiana
11. Dependência de medicação ou de tratamentos
12. Capacidade de trabalho
Domínio 2 - Domínio psicológico
4. Sentimentos positivos
5. Pensar, aprender, memória e concentração
6. Auto-estima
7. Imagem corporal e aparência
8. Sentimentos negativos
24. Espiritualidade/religião/crenças pessoais
Domínio 3 - Relações sociais
13. Relações pessoais
14. Suporte (Apoio) social
15. Atividade sexual
Domínio 4 - Meio ambiente
16. Segurança física e proteção
17. Ambiente no lar
18. Recursos financeiros
19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade
20. Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades
21. Participação em, e oportunidades de recreação/ lazer
22. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima)
23. Transporte

3.6.4 Avaliação da Qualidade do Sono
O índice de qualidade do sono de Pittsburgh (PSQI-BR), avalia a QS do sono no
último mês tendo por objetivo oferecer uma medida de qualidade de sono padronizada, o
instrumento tem confiabilidade e validade previamente estabelecidos. O questionário consiste
em 19 itens de autoadministração que são agrupados em 7 domínios distribuídos em uma
escala de 0 a 3, o 0 indica nenhum problema e o 3 indica problema grave. Os componentes
são: (1) qualidade subjetiva do sono; (2) latência do sono; (3) duração; (4) eficiência habitual
do sono; (5) alterações do sono; (6) utilização de medicação para o sono; (7) disfunção diurna.
Seus escores são somados para conferir uma pontuação global do IQSP, a qual varia de 0 a
21. Pontuações de 0-4 indicam boa qualidade do sono, de 5-10 indicam qualidade ruim e
acima de 10 indicam distúrbio do sono, sua confiabilidade foi indicada pelo Coeficiente
Kappa-Ponderado (K = 0,81), cujo valor é considerado uma alta concordância intraexaminador (BERTOLAZI et al., 2011).
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3.6.5 Fixação do Acelerômetro

Com o intuito de controlar a atividade física diária, foi utilizado um acelerômetro da
marca Actgraph, modelo wGT3X, com programação de epoch de cinco segundos. O
acelerômetro foi fixado na cintura e foram adotados os pontos de corte para categorização dos
níveis de atividade física (em counts por minuto): sedentária (zero a 100), leve (101 a 2.000),
moderada (2.001 a 4.999), vigorosa (5.000 a 7.999) e muito vigorosa (≥ 8.000) (FREEDSON;
POBER; JANZ, 2005). Foi solicitado aos adolescentes o uso do acelerômetro 24 horas por
dia, durante cinco dias, neste período foram registrados dados de AF referentes à rotina diária
dos pacientes. Aqueles com pelo menos três dias de dados de atividade válidos,
independentemente do dia da semana, foram incluídos nas análises. Um dia válido foi
definido como ≥600 minutos de tempo de uso (COLLINGS et al., 2013). O software ActiLife
(versão 6.11.2) foi usado para processar os dados.

3.6.6 Implantação do MCG
Um MCG GUARDIAN®REAL Time (MEDTRONIC), foi utilizado para monitorar o
comportamento glicêmico durante cinco dias da rotina diária dos pacientes. Um sensor do
MCG foi aplicado na região lombar do paciente, realizando avaliações da glicemia intersticial
a cada cinco minutos, durante todo o tempo de uso. Os pacientes foram instruídos sobre os
procedimentos para calibrar o sistema a cada 12 horas com uma medição de glicose capilar.
Após cinco dias utilizando acelerômetro e MCG, os pacientes retornaram ao
laboratório para entrega dos dispositivos.
Após a coleta, os dados de glicose sanguínea obtidos pelo MCG foram transferidos
para a planilha EasyGV (HILL et al., 2011), afim de obter medidas de VG. Esta planilha
permite calcular 10 diferentes medidas de variabilidade glicêmica, no entanto, no presente
estudo utilizamos: Low Blood Glucose Index (LBGI) e High Blood Glucose Index (HBGI)
(KOVATCHEV et al., 2003); Mean amplitude of glycemic excursions (MAGE) (SERVICE et
al., 1970); e Glycemic Risk Assessment in Diabetes Equation (GRADE) (HILL et al., 2007).
Para o cálculo de LBGI e HBGI, os valores de glicose são convertidos em escores
(pontuações) de risco. Se o escore for inferior a 0, o risco é classificado como LBGI
(hipoglicemia) e, se estiver acima de 0, ele é classificado como HBGI (hiperglicemia) (HILL
et al., 2011).
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MAGE significa a amplitude média das excursões glicêmicas, a partir do seu cálculo é
possível estimar as principais elevações e reduções da glicemia. Segundo (MONNIER,
COLETTE e OWENS, 2008) esse método de avaliação possui como vantagens não ser um
parâmetro dependente do valor médio de glicemia, além de ser possível quantificar grandes
oscilações de glicemia e excluir menores. Além disso, a medição deste parâmetro é de
particular interesse uma vez que quanto maior for a MAGE, maior será a instabilidade
glicêmica (SERVICE et al., 1970).
A fórmula para o cálculo de GRADE converte os valores de glicose em uma
pontuação de risco, calcula a mediana e fornece um risco atribuível a hipoglicemia e
hiperglicemia (HILL et al., 2011).
Além das medidas citadas anteriormente, utilizaremos também o desvio padrão, que
segundo Hill et al (2011) é uma medida de variabilidade amplamente utilizada na avaliação de
perfis glicêmicos. Ele demonstra quanta variação ou dispersão existe da média.
A escolha por quais indicadores utilizar se deu com base na categorização proposta
por Reddy (2016) de que existem indicadores que avaliam a VG atual (SD e MAGE) e outros
medem a qualidade do controle glicêmico (GRADE) e o risco glicêmico (LBGI e HBGI).
Desta forma, optou-se por utilizar pelo menos um indicador de VG para cada categoria
proposta (REDDY et al., 2016).
3.7 ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS DADOS
Utilizou-se para tabular os dados com dupla digitação, o software Microsoft® Office®
Excel®, versão 2010 (Redmond, WA, EUA) e o software IBM ® SPSS ® - Statistical
Package for Social Sciences, versão 21 (Chicago, IL, USA) para procedimentos analíticos.
Utilizou-se indicadores descritivos de média e desvio padrão, realizou-se análises de
normalidade através do teste de Shapiro-Wilk e análises de correlação através do teste de
Spearman. Para verificar diferenças entre os sexos utilizou-se teste t de Student. Foi utilizado
o teste do Qui quadrado para identificar diferença das proporções entre meninos e meninas.
Foi utilizado um teste de regressão linear determinar a condicional das variáveis dependentes
sobre a independente. Para verificar se houve diferença entre os dias mais e menos ativo, bem
como diferenças na VG entre os dois dias utilizou-se o teste t de Student. Além disso,
realizou-se um teste ANOVA para verificar diferenças na variabilidade glicêmica de grupos
que realizaram diferentes médias diárias de atividade física moderada a vigorosa. Todos os
testes adotaram α de 0,05.
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4 RESULTADOS

4.1 ARTIGO 1

O artigo a seguir foi elaborado com o intuito de responder aos seguintes objetivos
específicos: (1) Identificar nível de atividade física, qualidade de vida, qualidade do sono e
variabilidade glicêmica em adolescentes com DM1; (2) Relacionar tempo sedentário, tempo
em atividade física moderada a vigorosa, qualidade de vida e qualidade do sono com a
variabilidade glicêmica em adolescentes com DM1;

VARIABILIDADE GLICÊMICA EM ADOLESCENTES COM DIABETES TIPO 1:
ATIVIDADE FÍSICA, QUALIDADE DE VIDA E DO SONO

GLYCEMIC VARIABILITY IN ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES:
PHYSICAL ACTIVITY, QUALITY OF LIFE AND SLEEP

Resumo
Objetivo: Verificar a relação entre atividade física, qualidade de vida e qualidade do sono
com variabilidade glicêmica em adolescentes com diabetes tipo 1. Métodos: A atividade
física foi medida por acelerômetro. A qualidade de vida foi mensurada através do WHOQOLbref e a qualidade do sono através do índice de qualidade do sono de Pittsburgh. Os dados de
glicose foram obtidos através de um monitor contínuo de glicose, posteriormente calculados
os seguintes indicadores de variabilidade glicêmica: desvio padrão (DP), low blood glucose
index (LBGI), high blood glucose index (HBGI), Mean amplitude of glycemic excursions
(MAGE) e Glycemic Risk Assessment in Diabetes Equation (GRADE). Resultados: 34
sujeitos de 10 a 15 anos, 18 (52,94%) meninas; idade: 13,04 ± 1,94; HbA1c: 9,76 ± 1,51.
Encontramos relação positiva entre atividade física moderada a vigorosa e LBGI (p=0,040),
atividade física moderada a vigorosa e HBGI (p=0,046), e relação inversa entre qualidade do
sono e DP (p=0,013), qualidade do sono e HBGI (p=0,10) e qualidadedo sono e MAGE
(p=0,039). Conclusões: a variabilidade glicêmica, medida pelos indicadores LBGI e HBGI
apresentou relação com atividade física moderada a vigorosa, bem como está inversamente
relacionada com qualidade do sono quando avaliada por HBGI, DP e MAGE.
Palavras-chave: Monitor Contínuo de Glicose; Variabilidade Glicêmica; Diabetes Tipo 1.
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Abstract
Objective: To verify the relationship between physical activity, quality of life and sleep
quality with glycemic variability in adolescents with type 1 diabetes. Methods: Physical
activity was measured by accelerometer. Quality of life was measured through the
WHOQOL-bref and the quality of sleep through the Pittsburgh Sleep Quality Index. The glucose
data were obtained through a continuous glucose monitoring, then calculated glycemic
variability indicators: standart deviation (SD), low blood glucose index (LBGI), high blood
glucose index (HBGI), Mean amplitude of glycemic excursions (MAGE) e Glycemic Risk
Assessment in Diabetes Equation (GRADE). Results: 34 subjects aged 10 to 15 years, 18
(52.94%) girls; age: 13.04 ± 1.94; HbA1c: 9.76 ± 1.51. We found a positive relationship
between moderate to vigorous physical activity and LBGI (p = 0.040), moderate to vigorous
physical activity and HBGI (p = 0.046), and an inverse relationship between sleep quality and
SD (p = 0.013), sleep quality and HBGI (p = 0.10) and sleep quality and MAGE (p = 0.039).
Conclusions: Glycemic variability, measured by LBGI and HBGI indicators, was related to
moderate to vigorous physical activity, as well as inversely related to sleep quality when
evaluated by HBGI, SD and MAGE.
Key words: Continuous Glucose Monitoring; Glycemic Variability; Type 1 Diabetes.

INTRODUÇÃO
A atividade física (AF), o tratamento insulínico e a dieta representam os três pilares do
tratamento do Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1). A AF, particularmente, induz efeitos benéficos
relacionados à saúde e melhora a qualidade de vida do paciente (LECLAIR et al., 2013).
Entre os benefícios da prática regular de AF para a saúde dos indivíduos com DM1, estão
melhora da aptidão cardiovascular e da saúde vascular, diminuição da necessidade por
insulina, melhora na composição corporal e melhor qualidade de vida (QV) auto aferida
(CHIMEN et al., 2012).
Em contrapartida, a QV relacionada à saúde sofre influência negativa das demandas
do tratamento do DM1, bem como de suas possíveis complicações (FARIA et al., 2013). O
diagnóstico de DM1 pode afetar aspectos sociais, psicológicos e econômicos, gerar problemas
de independência e conflitos de autocuidado, bem como alterações na autoimagem e na
sexualidade (PRYTULA GRECO-SOARES; DALBOSCO DELL’AGLIO, 2016). Tais
dificuldades podem aparecer de maneira diferenciada em crianças e adolescentes. Do mesmo
modo, o DM1 pode trazer repercussões negativas à qualidade do sono (QS). A QS auto
aferida é reduzida em crianças e adultos com DM1 (PERFECT et al., 2010). Isto pode ser

23

compreendido quando observamos que 55% dos episódios de hipoglicemia grave ocorrem
durante o sono, sendo 43% deles entre meia-noite e 8 horas da manhã, repercutindo de forma
negativa na QS de pacientes e cuidadores (JONES et al., 1998).
Baixos escores de QV e QS podem influenciar no controle glicêmico de pacientes com
DM1 (MALLON; BROMAN; HETTA, 2005, INGERSKI et al., 2010). O controle glicêmico
é frequentemente analisado pela HbA1c, que reflete uma média da glicemia dos últimos três
meses. No entanto, pacientes com DM1, a longa data, podem apresentar maior flutuação da
glicose em comparação com pacientes recém-diagnosticados, independentemente do valor de
HbA1c (SARTORE et al., 2012). Assim, a variabilidade glicêmica apresenta-se como
importante indicador destas flutuações.
A vantagem da variabilidade glicêmica está em fornecer informações sobre flutuações
diárias na glicemia e quando considerada em contexto com as medições de HbA1c, pode
aumentar a compreensão acerca do controle glicêmico (SINGHVI et al., 2014). Assim
objetivamos verificar a relação entre atividade física, QV e QS com VG em adolescentes com
DM1.

MÉTODOS
Delineamento e participantes
A presente pesquisa descritiva de corte transversal avaliou 34 adolescentes com DM1,
atendidos no ambulatório de diabetes da Unidade de Endocrinologia Pediátrica (UEP) do
Hospital de Clínicas de Curitiba, Curitiba, PR, Brasil. Foram incluídos adolescentes com
diagnóstico de diabetes há no mínimo 6 meses, com idades entre 10 e 15 anos e sem outras
comorbidades associadas.
Os pacientes foram orientados a anotarem a quantidade de insulina aplicada e a
fazerem o registro alimentar durante o período de intervenção. Em conjunto com o material
entregue para anotações do registro alimentar, foi entregue um material de apoio com fotos de
medidas caseiras, para minimizar o erro de precisão do registro. A análise quantitativa foi
realizada por meio do software de análise de dietas ADS Nutri®, que possui uma base de
dados com mais de 3000 alimentos cadastrados. Foram selecionadas como fonte de dados a
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e a Tabela de Composição
Nutricional dos Alimentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2008-2009.
Então, foi realizada a análise da ingestão diária de carboidratos.
Os critérios de Tanner (TANNER, 1986) foram considerados para a maturação
biológica, caracterizada como MBTANNER. Para avaliá-la, adotou-se o procedimento de
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autoavaliação do(a) participante, no qual imagens preestabelecidas por Tanner foram
apresentadas aos sujeitos, a autoanálise e a indicação do estágio (I, II, III, IV ou V) que se
encontravam no momento eram realizadas pelos voluntários. Em seguida, os estágios foram
reagrupados segundo Tanner em: pré-púbere (estágio I); púbere (estágios II, III e IV); e póspúbere (estágio V).
Os dados refentes às unidades de insulina aplicadas e a ingestão diária de carboidratos
em gramas, juntamente com os dados de maturação biológica, foram considerados em
cálculos e análises.

Avaliação antropométrica e análise sanguínea
Para obtenção das medidas antropométricas foram utilizadas técnicas conforme
descrito por Lohman (1992). A estatura foi mensurada com estadiômetro vertical portátil
(WCS®, Brasil), escalonado em 0,1 e avaliado em centímetros (cm), ao final de inspiração
máxima. A massa corporal foi aferida em balança digital portátil (Filizola®, Brasil), em
quilogramas (kg). Em seguida foi calculado o índice de massa corporal (kg/m2) pela divisão
da massa corporal pela estatura ao quadrado, e convertido para IMC-escore Z. Foram
realizadas análises laboratoriais para determinar a hemoglobina glicada (HbA1c) avaliada por
teste imunoturbidimétrico TurbiClin (São Paulo - Brasil), o avaliado realizou punção venosa e
o sangue foi levado para análise Cromatográfica.

Qualidade de vida e qualidade do sono
Para a mensuração da QV utilizou-se o questionário WHOQOL-bref, (THE
WHOQOL GROUP, 1998) que abrange os seguintes aspectos (domínios): físico, psicológico,
das relações sociais e do meio ambiente. Para avaliação da qualidade do sono, utilizou-se o
índice de qualidade do sono Pittsburgh (PSQI-BR), que avalia a qualidade do sono no último
mês tendo por objetivo oferecer uma medida de qualidade de sono padronizada, o instrumento
tem confiabilidade e validade previamente estabelecidos. O questionário consiste em 19 itens
de autoadministração que são agrupados em 7 domínios distribuídos em uma escala de 0 a 3,
o 0 indica nenhum problema e o 3 indica problema grave (BERTOLAZI et al., 2011).
Para evitar problemas com a interpretação das questões, os avaliados foram auxiliados
por pesquisadores durante o preenchimento de ambos os questionários.
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Atividade física moderada a vigorosa e comportamento sedentário
Para identificar o tempo permanecido em atividade física moderada a vigorosa
(AFMV) e comportamento sedentário (CS) de acordo com os pontos de corte adotados por
Freedson, Pober e Janz (2005) utilizou-se um acelerômetro (Actgraph wGT3X). O
dispositivo, alocado na cintura, armazenou dados referentes à rotina diária de atividade física
dos pacientes, que o utilizaram 24 horas por dia, durante cinco dias. Aqueles com pelo menos
três dias de dados de atividade válidos, independentemente do dia da semana, foram incluídos
nas análises. Um dia válido foi definido como ≥600 minutos de tempo de uso (COLLINGS et
al., 2013). O software ActiLife (versão 6.11.2) foi usado para processar os dados.

Variabilidade glicêmica
Inicialmente obteve-se o comportamento glicêmico por meio de um monitor contínuo
de glicose (MCG) (GUARDIAN®REAL Time MEDTRONIC). Um sensor do MCG foi
aplicado na região lombar do paciente, realizando avaliações da glicemia intersticial a cada
cinco minutos, durante cinco dias. Depois os dados foram utilizados para calcular os seguintes
indicadores de VG: Low Blood Glucose Index (LBGI) e High Blood Glucose Index (HBGI)
(KOVATCHEV et al., 2003); Mean amplitude of glycemic excursions (MAGE) (SERVICE et
al., 1970); e Glycemic Risk Assessment in Diabetes Equation (GRADE) (HILL et al., 2007).
Utilizou-se também o desvio padrão, que segundo Hill et al (2011) é uma medida de
variabilidade amplamente utilizada na avaliação de perfis glicêmicos, que demonstra quanta
variação ou dispersão existe da média. Todas as medidas de VG foram calculadas com o
auxílio da planilha EasyGV (HILL et al., 2011).
Para classificação dos participantes quanto ao controle glicêmico, utilizou-se os
valores propostos por Hill e colaboradores (2011) para a população sem diabetes (tabela 1).

Tabela 1: Indicadores de VG na população sem diabetes em mmol/L
DP

LBGI

HBGI

GRADE

MAGE

3,0

6,9

7,7

4,6

2,8

FONTE: HILL et al (2011)
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Análise de dados
Utilizou-se para tabular os dados com dupla digitação, o software Microsoft® Office®
Excel®, versão 2010 (Redmond, WA, EUA) e o software IBM ® SPSS ® - Statistical
Package for Social Sciences, versão 21 (Chicago, IL, USA) para procedimentos analíticos.
Utilizou-se indicadores descritivos de média e desvio padrão, realizou-se análises de
normalidade através do teste de Shapiro-Wilk e análises de correlação através do teste de
Speraman. Para verificar diferenças entre os sexos utilizou-se teste t de Student. Foi utilizado
o teste do Qui quadrado para identificar diferença das proporções entre meninos e meninas.
Foi utilizado um teste de regressão linear para determinar a condicional das variáveis
dependentes sobre a independente. Todos os testes adotaram α de 0,05.

Procedimentos éticos
A amostra foi selecionada por conveniência, avaliando-se os pacientes que aceitaram
participar da pesquisa e com autorização dos pais ou responsáveis, mediante a apresentação
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, Irati, PR, Brasil, sob parecer número 1.202.475.

RESULTADOS
Participaram deste estudo 34 indivíduos (16 meninos e 18 meninas). Os participantes
apresentaram média de idade, peso, estatura, e IMC-escore Z semelhantes. As características
gerais dos indivíduos estão descritas na tabela 2.
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Tabela 2: Caracterização da amostra
TOTAL

MENINOS

MENINAS

n=34

n=16

n=18

Idade (Anos)

13,04±1,94

13,21±2,01

12,90±1,91

0,65

Tempo de diagnóstico (anos)

5,93±3,78

5,49±3,57

6,38±4,04

0,51

Peso (Kg)

47,85±13,16

46,03±13,66

49,38± 12,89

0,46

Estatura (cm)

153,90±13,19

153,43±15,59

154,31±11,21

0,84

IMC z

0,34±0,87

0,15±0,84

0,49±0,88

0,25

HbA1c (%)

9,76±1,51

9,89±1,69

9,64±1,37

0,64

CHO/dia (g)

241,31±56,71

257,04±61,46

228,35±50,66

0,16

Insulina (UI)

48,26±16,77

48,16±19,91

48,36±14,01

0,97

Pré-púbere

6 (17,64%)

3 (18,75%)

3 (16,66%)

0,50

Púbere

16 (47,06%)

8 (50,00%)

8 (44,45%)

-

Pós-púbere

12 (35,30%)

5 (31,25%)

7(38,89%)

-

p

Observações: CHO/dia (g), insulina (UI) e estágio maturacional, além de caracterizar a
amostra, forom considerados em cálculos e análises.

Na tabela 3 estão descritos dados de todos os participantes (separados por sexo) das
seguintes variáveis: QV, QS, AF e VG. Com relação à QV, as análises revelaram diferença
entre meninos e meninas apenas para o domínio físico. Não existem diferenças nas
proporções encontradas entre os sexos (qui=0,133) para a variável QS. Os dados referentes
aos percentuais de AF, revelaram que não houve diferença no percentual de AFMV e CS
entre meninos e meninas, no entanto quando avaliados em minutos revelam que meninos são
mais ativos que meninas. Além disso, ambos permaneceram grande proporção do tempo em
CS. Com relação aos dados de VG (DP, LBGI, HBGI, GRADE e MAGE) correspondente a
todo o período de uso do MCG, não se observou diferença entre meninos e meninas. No
entanto, no gráfico 1 observa-se grande percentual de indivíduos classificados com controle
glicêmico fora do intervalo normal.
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Tabela 3: Dados descritivos – qualidade de vida, qualidade do sono, atividade física e
variabilidade glicêmica e comparação entre os sexos.
TOTAL

MENINOS

MENINAS
p

n=34

n=16

n=18

Domínio Físico

75,42±10,28

79,46±8,30

71,82±10,74*

0,02

Domínio Psicológico

79,16±12,13

82,03±10,28

76,62±13,34

0,19

D. Relações Sociais

75,24±13,68

78,64±10,52

72,22±15,65

0,17

D. Meio Ambiente

69,67±12,63

73,44±10,82

66,32±13,45

0,10

QVida Total

73,28±10,40

75,62±10,46

71,20±10,19

0,22

QSono boa

52,94%

50%

56%

0,71

QSono ruim

47,06%

50%

44%

AFMV diária (%)

20, 65±10,69

21,94±10,04

19,60±11,41

0,56

AFMV diária (min)

178,65±41,33

208,48±64,10

154,42±53,82*

0,02

CS diário (%)

69,73±14,04

69,16±12,92

70,20±15,29

0,84

703,33±294,44

724,23±268,15

686,36±321,89

0,73

DP (mmol/L)

4,25±0,86

4,29±1,06

4,22±0,67

0,79

LBGI (mmol/L)

3,03±3,48

3,17±2,16

2,91±4,40

0,83

HBGI (mmol/L)

18,51±5,89

18,63±7,38

18,40±4,37

0,91

GRADE (mmol/L)

13,55±4,55

13,15±5,04

13,90±4,18

0,63

MAGE (mmol/L)

9,47±2,35

9,52±2,83

9,43±1,93

0,91

CS diário (min)

*p<0,05
Notas: DP, desvio padrão; LBGI, Low Blood Glucose Index; HBGI, High Blood Glucose
Index; MAGE, Mean amplitude of glycemic excursions; GRADE, Glycemic Risk Assessment
in Diabetes Equation.
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O gráfico 1 ilustra o percentual de participantes dentro e fora do intervalo normal de VG, de
acordo com a classificação proposta por Hill e colaboradores (2011).

Gráfico 1: Classificação dos indivíduos quanto a VG (%)
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Na tabela 4 podemos observar o teste de correlação entre as variáveis, observa-se,
entre os principais resultados, correlação direta entre AFMV e os indicadores de VG LBGI e
HBGI, além de uma correlação inversa entre QS e os indicadores MAGE, HBGI e DP.
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Tabela 4: Coeficiente de correlação de Spearman (r)
AFMV
HbA1c
AFMV
CS
DP
LBGI
HBGI
GRADE
MAGE
DF
DP(QV)
DRS
DMA

0,162

CS

DP

LBGI

HBGI

GRADE

MAGE

DF

DP(QV)

DRS

DMA

QV

PSQI

-0,203

0,199

-0,068

0,354*

0,373*

0,031

-0,018

-0,188

0,149

0,130

-0,013

0,004

-0,980*

0,278

0,369*

0,378*

0,364

0,173

-0,214

0,155

-0,120

0,191

0,178

-0,090

-0,277

-0,384*

-0,373*

-0,361

-0,166

0,278

-0,125

0,151

-0,134

-0,103

0,109

0,314

0,774*

0,514*

0,745*

-0,083

-0,082

-0,308

-0,132

0,009

-0,427*

-0,077

-0,121

0,286

-0,117

-0,166

-0,321

0,213

0,030

-0,075

0,907*

0,470*

-0,038

0,068

-0,080

-0,195

0,116

-0,440*

0,225

-0,090

0,069

-0,004

-0,159

0,163

0,311

0,067

-0,026

-0,312

-0,023

0,103

-0,362*

0,416*

0,326

0,497*

0,599*

-0,121

0,482*

0,489*

0,616*

0,107

0,423*

0,488*

0,259

0,606*

0,128

QV

0,130

*p<0,05
Notas: HbA1c, hemoglobina glicada; AFMV, atividade física moderada a vigorosa; CS, comportamento sedentário; DP, desvio padrão; LBGI, Low Blood Glucose Index;
HBGI, High Blood Glucose Index; MAGE, Mean amplitude of glycemic excursions; GRADE, Glycemic Risk Assessment in Diabetes Equation DF, domínio físico; DP(QV),
domínio psicológico; DRS, domínio relações sociais; DMA, domínio meio ambiente; QV, qualidade de vida; PSQI, qualidade do sono (pontuação global).
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A figura 1 representa a análise de regressão entre LBGI e AFMV e entre HBGI e
AFMV e fornece a equação de correção.
Figura 1: Representação gráfica da análise de regressão

Por meio do teste de regressão linear, restaram no modelo: AFMV e LBGI (r2=0,107,
p=0,050); AFMV e HBGI (r2=0,144, p=0,026); PSQI e os indicadores DP, HBGI e MAGE
(r2=0,174, p=0,033) com as respectivas equações:
 LBGI = 0,226+(0,129*MVPA), Erro=1,516
 HBGI=15, 253+(0,215*MVPA), Erro=2,209
 PSQI=6,704+(0,028*DP)+(-0,149*HBGI)+(-0,204*MAGE), Erro=3,274

DISCUSSÃO
O presente estudo objetivou verificar correlação entre QV, QS e AF com VG em
adolescentes com DM1. A QV encontrada foi semelhante entre meninos e meninas, com
exceção do domínio físico que apresentou pontuação maior nos meninos (tabela 3). Apesar de
não encontrarmos diferenças significativas nos outros domínios, a média feminina foi
ligeiramente menor. As implicações do DM1 sobre a QV parecem influenciar de maneiras
diferentes entre os sexos, sendo que adolescentes do sexo feminino tenderiam a pior avaliar
sua QV (NOVATO; GROSSI, 2011). Este aspecto deve ser investigado em estudos futuros,
afim de que possa ser observado como e se, de fato, o sexo influencia na percepção de QV na
adolescência.
Os indicadores de VG: MAGE, HBGI e DP foram inversamente relacionados com a
QS no presente estudo (tabela 4). Os mecanismos subjacentes a esta associação não podem
ser determinados a partir do presente estudo, mas é possível que alterações associadas ao
despertar produziram mudanças nos níveis de glicose, possivelmente conduzidas pela
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ativação do sistema nervoso simpático, resultando em maior VG e redução da qualidade
subjetiva do sono (HAPPE et al., 2005). De fato, as variações no nível de glicose comumente
ocorrem durante o período de sono e provavelmente influenciam a arquitetura do sono em
pessoas com DM1 (BARONE et al., 2015), esta influência parece estar evidenciada em nossa
amostra pois 47,06% foi classificada como “ruim” na qualidade do sono (tabela 3).
Os dados de AF demonstram que os participantes deste estudo permaneceram grande
proporção do tempo em comportamento sedentário (tabela 3). Michaliszyn e Faulkner (2010)
encontraram resultado semelhante, onde pacientes com DM1 que participaram de um
programa de exercícios

aeróbios, com

duração de 16 semanas,

permaneceram

aproximadamente 80% do tempo em atividade sedentária. No entanto, estes resultados
sugerem que a atividade física moderada a vigora nem sempre se encontra em oposição ao
tempo sedentário, ou seja, o indivíduo pode passar grande parte do tempo em comportamento
sedentário e ainda assim atingir a recomendação diária de 60 minutos de AFMV (WHO,
2010). Contudo, crianças e adolescentes com DM1 tendem a ser menos ativos que seus pares
saudáveis (MAGGIO et al., 2010, LIMA et al., 2017) e podem apresentar menor capacidade
cardiorrespiratória, entretanto, aqueles com menor IMC-escore Z e que dedicam maior tempo
em AFMV demonstram melhor controle glicêmico (LIMA et al., 2017).
O controle glicêmico pode ser avaliado pela HbA1c, no entanto, indicadores de VG
tais como: LBGI, HBGI, DP e MAGE têm sido utilizados na avaliação e determinação do
"bom controle glicêmico" (RODBARD, 2011). Portanto, é importante determinar os fatores
que influenciam a VG para que possam ser utilizados na prática clínica, promovendo
melhores resultados para adolescentes com DM1.
Muitos são os achados que sugerem efeitos positivos da AF para o paciente com
diabetes (BURR; SHEPHARD; RIDDELL, 2012). No entanto, existem poucas evidências
acerca da influência da rotina diária de AF sobre as variações da glicose. No presente estudo,
a VG através dos indicadores LBGI e HBGI apresentou correlação com o percentual de
AFMV realizada livremente durante a rotina diária dos participantes (tabela 4). As excursões
glicêmicas causadas pelo aumento da intensidade na AF, passando de atividades sedentárias
ou leves para atividades moderadas e/ou vigorosas pode ter causado aumento na VG. Por
meio do teste de regressão linear observou-se um r2=0,107 (p=0,05) para as variáveis AFMV
e LBGI, este modelo sugere que AFMV explica 10,7% das variações em LBGI. Para as
vaiáveis AFMV e HBGI observou-se um r2=0,144 (p=0,026), sugerindo que 14,4% das
variações em HBGI podem ser explicadas pela AFMV, este é o primeiro estudo que
dimensionou a influência da atividade física nos indicadores de variabilidade glicêmica sendo
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de extrema importância para futuros modelos matemáticos preditivos a ser utilizados em
equipamentos de infusão de insulina.
Ao compararmos os valores de VG encontrados entre os participantes deste estudo
com os valores propostos por Hill e colaboradores (2011) podemos observar, que a presente
amostra apresenta valores elevados em todos os parâmetros analisados demonstrando um
controle glicêmico ruim. Alguns estudos indicam que 5 a 7 anos de mau controle glicêmico,
mesmo durante a adolescência e idade adulta jovem, resulta em um risco aumentado de
complicações micro e macro vasculares nos 6 a 10 anos subsequentes (MOHSIN et al., 2005;
DILIBERTI e LORENZ, 2001; ORCHARD et al., 2001).
É possível observar no gráfico 1, que apenas o indicador LBGI classificou a maioria
dos indivíduos em intervalo normal. LBGI é considerada uma medida de risco glicêmico,
onde os valores de glicose são convertidos em escores de risco, escores inferiores a 0
representam risco para hipoglicemia. Portanto, os participantes deste estudo, levando-se em
consideração todo o período de coleta do MCG, não apresentaram risco para hipoglicemias,
de acordo com LBGI. É possível que este resultado seja diferente ao realizarmos o cálculo de
VG em períodos distintos, por exemplo no período da noite onde as hipoglicemias são mais
frequentes (JONES et al., 1998).
O controle glicêmico acessado pela HbA1c (tabela 2), também demonstra controle
glicêmico inadequado de acordo com os valores propostos pela American Diabetes
Association (ADA, 2017) isto corrobora com os achados de Marques, Fornés e Stringhini
(2011) que em seu estudo encontraram 90% da amostra de 71 crianças com DM1 com
controle glicêmico inadequado. A manutenção de níveis de HbA1c adequados é importante,
pois valores superiores a 7,5% representam risco aumentado para complicações de saúde a
longo prazo (VISWANATHAN, 2015). No presente estudo trazemos informações adicionais
acerca do controle glicêmico ao analisarmos, além da HbA1c, indicadores de VG (gráfico 1).
Observa-se que GRADE e MAGE apresentaram relação com a HbA1c (tabela 4), sugerindo
que a combinação destes diferentes indicadores representa uma ferramenta importante na
prática clínica.

Conclusões
No presente estudo encontramos relação entre VG e AFMV através dos indicadores
LBGI e HBGI, a AFMV explica 10,7% da variação em LBGI e 14,4% da variação HBGI.
Encontramos também relação inversa entre QS e VG através dos indicadores HBGI, DP e
MAGE, estes indicadores explicam 17,4% da variação na QS, somado a isso grande
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proporção da amostra foi classificada como “ruim” em QS. Além disso os valores de VG e
HbA1c da amostra refletem controle glicêmico inadequado.
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4.2 ARTIGO 2

O artigo a seguir foi elaborado com o intuito de responder ao seguinte objetivo
específico: Comparar a variabilidade glicêmica de adolescentes com DM1 em dias com
diferentes quantidades de atividade física moderada a vigorosa.

QUANTIDADES DIFERENTES DE ATIVIDADE FÍSICA MODERADA A
VIGOROSA ALTERAM A VARIABILIDADE GLICEMICA EM ADOLESCENTES?
EXISTE RELAÇÃO DOSE-RESPOSTA?

DIFFERENT AMOUNTS OF MODERATE TO VIGOROUS PHYSICAL ACTIVITY
CHANGE GLYCEMIC VARIABILITY IN ADOLESCENTS?
IS THERE DOSE-RESPONSE RELATIONSHIP?

Resumo
Objetivo: identificar o nível de atividade física e a variabilidade glicêmica de adolescentes
com diabetes mellitus tipo 1 e comparar a variabilidade glicêmica em dias com diferentes
quantidades de atividade física moderada a vigorosa. Métodos: Amostra de 34 sujeitos de 10
a 15 anos, 18 (52,94%) meninas; idade: 13,04 ± 1,94; HbA1c: 9,76 ± 1,51. A atividade física
foi medida por acelerômetro wGT3X. Os dados de glicose foram obtidos através de um
monitor contínuo de glicose, posteriormente foram calculados os seguintes indicadores de
variabilidade glicêmica: desvio padrão (DP), low blood glucose index (LBGI), high blood
glucose index (HBGI), Mean amplitude of glycemic excursions (MAGE) e Glycemic Risk
Assessment in Diabetes Equation (GRADE). Resultados: A quantidade de atividade física
moderada a vigorosa, em minutos, foi significativamente diferente entre os dias avaliados
(237,49±93,29 vs. 125,21±58,10), no entanto os indicadores de variabilidade glicêmica não
apresentaram diferença significativa. Conclusões: apesar das diferenças significativas na
quantidade de atividade física moderada a vigorosa entre os dois dias avaliados, a
variabilidade glicêmica não alterou significativamente demonstrando assim não existir relação
dose resposta entre as variáveis atividade física moderada a vigorosa e variabilidade
glicêmica.
Palavras-chave: Atividade Física Moderada a Vigorosa; Variabilidade Glicêmica; Diabetes
tipo1.
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Abstract
Objective: to identify the level of physical activity and glycemic variability of adolescents
with type 1 diabetes mellitus and to compare glycemic variability on days with different
amounts of moderate to vigorous physical activity. Methods: A sample of 34 subjects aged 10
to 15 years, 18 (52.94%) girls; age: 13.04 ± 1.94; HbA1c: 9.76 ± 1.51. Physical activity was
measured by wGT3X accelerometer. The glucose data were obtained through a continuous
glucose monitoring, and the following indicators of glycemic variability were then calculated:
standard deviation (SD), low blood glucose index (LBGI), mean blood glucose index (HBGI),
Mean amplitude of glycemic excursions (MAGE) and Glycemic Risk Assessment in Diabetes
Equation (GRADE). Results: The amount of moderate to vigorous physical activity was
significantly diferente, in minutes, between the days evaluated (237.49±93.29 vs.
125.21±58.10), but the glycemic variability indicators did not present a significant difference.
Conclusions: Despite the significant differences in the amount of moderate to vigorous
physical activity between the two days evaluated, the glycemic variability did not change
significantly, thus demonstrating that there is no dose response relationship between the
variables moderate to vigorous physical activity and glycemic variability.
Keywords: Moderate to Vigorous Physical Activity; Glycemic Variability; Type 1 Diabetes.

Introdução
A American Diabetes Association (ADA, 2017) recomenda estratégias para melhorar
o estilo de vida de adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1), tais como dieta
balanceada e atividade física (AF) regular para otimizar o controle glicêmico. A International
Society for Pediatric and Adolescent Diabetes da mesma forma encoraja jovens com DM1 a
engajar-se em programas de AF (ROBERTSON et al., 2014). Às recomendações da ADA
para crianças e adolescentes com DM1, incluem-se 60 minutos diários (ou mais) de atividades
aeróbias de intensidade moderada a vigorosa (ADA, 2017).
Apesar de enfaticamente recomendada a AF nem sempre faz parte da rotina dos
adolescentes com DM1, alguns estudos sugerem que grande proporção destes adolescentes
não atinge 60 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa (AFMV) (LIMA et al.,
2017) e tendem a ser menos ativos que seus pares saudáveis (MAGGIO et al., 2010). Além
disso, adolescentes com DM1 parecem ter capacidade aeróbia reduzida quando comparados
com controles saudáveis e semelhantes no estado antropométrico (KOMATSU et al., 2005).
A capacidade aeróbia é um importante aspecto a ser levado em consideração no tratamento de
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adolescentes com DM1, uma vez que melhores índices de capacidade aeróbia podem predizer
melhor controle glicêmico (MICHALISZYN; FAULKNER, 2010).
O controle glicêmico, analisado pela HbA1c, e suas associações com a AF vem sendo
estudado e apresenta resultados contraditórios na literatura, tais como: melhor controle
glicêmico associado a AFMV (CUENCA-GARCÍA et al., 2012) ou a não associação entre as
duas variáveis em pacientes com DM1 que foram submetidos a um programa de treinamento
com duração de 12 semanas, onde realizaram exercícios aeróbios ou de força (RAMALHO et
al., 2006). A falta de correlação provavelmente é explicada por múltiplos fatores de confusão
como idade, gênero, estágio puberal, composição corporal, duração do diabetes, dose de
insulina, método de administração de insulina, etnia e condição socioeconômica, que devem
ser levadas em consideração, seja em estudos transversais ou de intervenção (CUENCAGARCÍA et al., 2012).
As evidencias acerca da HbA1c levaram-na a ser considerada umas das mais
importantes ferramentas de monitoramento do controle glicêmico. No entanto, estudo recente
mostra que pacientes com DM1, a longa data, podem apresentar maior flutuação da glicemia
em comparação com pacientes recém diagnosticados, independentemente do valor de HbA1c
(SARTORE et al., 2012). Outro trabalho sugere que a hiperglicemia e os níveis de glicose
oscilante resultantes da variação extrema da glicose podem estar associados à disfunção
endotelial e a muitas das complicações deletérias de longo prazo no DM1 (KUENEN et al.,
2011). Contudo, a HbA1c não pode fornecer informações sobre variabilidade diária da
glicose, que consiste em um problema crítico nos esforços para melhorar a saúde de pacientes
com DM1 (SINGHVI et al., 2014).
Assim, afim de explorar as associações entre AF e controle glicêmico, objetivamos
identificar o nível de AF e a VG de adolescentes com DM1, bem como, comparar VG em dias
com diferentes quantidades de AFMV.

MÉTODOS
Delineamento e participantes
A presente pesquisa descritiva de corte transversal avaliou 34 adolescentes com DM1,
atendidos no ambulatório de diabetes do Hospital de Clínicas de Curitiba, Curitiba, PR,
Brasil. Foram incluídos adolescentes com diagnóstico de diabetes há no mínimo 6 meses, com
idades entre 10 e 15 anos e sem outras comorbidades associadas.
Os pacientes foram orientados a anotarem a quantidade de insulina aplicada e a
fazerem o registro alimentar durante o período de intervenção. Em conjunto com o material
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entregue para anotações do registro alimentar, foi entregue um material de apoio com fotos de
medidas caseiras, para minimizar o erro de precisão do registro. A análise quantitativa foi
realizada por meio do software de análise de dietas ADS Nutri®, que possui uma base de
dados com mais de 3000 alimentos cadastrados. Foram selecionadas como fonte de dados à
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e a Tabela de Composição
Nutricional dos Alimentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2008-2009.
Então, foi realizada a análise da ingestão diária de carboidratos.
Os critérios de Tanner (TANNER, 1986) foram considerados para a maturação
biológica, caracterizada como MBTANNER. Para avaliá-la, adotou-se o procedimento de
autoavaliação do(a) participante, no qual imagens preestabelecidas por Tanner14 foram
apresentadas aos sujeitos, a autoanálise e a indicação do estágio (I, II, III, IV ou V) que se
encontravam no momento eram realizadas pelos voluntários. Em seguida, os estágios foram
reagrupados segundo Tanner em: pré-púbere (estágio I); púbere (estágios II, III e IV); e póspúbere (estágio V).
Os dados refentes às unidades de insulina aplicadas e a ingestão diária de carboidratos
em gramas, juntamente com os dados de maturação biológica, foram considerados em
cálculos e análises.

Avaliação antropométrica e análise sanguínea
Para obtenção das medidas antropométricas foram utilizadas técnicas conforme
descrito por Lohman (1992). A estatura foi mensurada com estadiômetro vertical portátil
(WCS®, Brasil), escalonado em 0,1 e avaliado em centímetros (cm), ao final de inspiração
máxima. A massa corporal foi aferida em balança digital portátil (Filizola®, Brasil), em
quilogramas (kg). Em seguida foi calculado o índice de massa corporal (kg/m2) pela divisão
da massa corporal pela estatura ao quadrado, e convertido para IMC-escore Z. Foram
realizadas análises laboratoriais para determinar a hemoglobina glicada (HbA1c) avaliada por
teste imunoturbidimétrico TurbiClin (São Paulo - Brasil), o avaliado realizou punção venosa e
o sangue foi levado para análise Cromatográfica.
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Atividade física moderada a vigorosa e comportamento sedentário
O dispositivo acelerômetro (Actgraph wGT3X), alocado na cintura, armazenou dados
referentes à rotina diária de atividade física dos pacientes durante cinco dias. Aqueles com
pelo menos três dias de dados de atividade válidos, independentemente do dia da semana,
foram incluídos nas análises. Um dia válido foi definido como ≥600 minutos de tempo de uso
(COLLINGS et al., 2013).
Posteriormente os dados foram exportados através de software específico (ActiLife
versão 6.11.2) e identificados os dias mais e menos ativo, denominou-se como dia mais e
menos ativo os dias com maior e menor tempo dedicado a atividades físicas de intensidade
moderada a vigorosa, respectivamente. Além disso, com base em todo período de utilização
do acelerômetro foram identificadas as médias diárias de tempo permanecido em atividade
física moderada a vigorosa (AFMV) entre os participantes, que então foram divididos em três
grupos: até 100 minutos; de 101 a 200 minutos e acima de 201 minutos. O dia em que o
dispositivo foi entregue ao adolescente e o dia em que o mesmo foi devolvido aos avaliadores
foram excluídos desta análise. Para identificar o tempo permanecido em atividade física
moderada a vigorosa (AFMV) e o tempo em comportamento sedentário (CS) foram aplicados
os pontos de corte sugeridos por Freedson, Pober e Janz (2005).

Variabilidade glicêmica
Inicialmente obteve-se o comportamento glicêmico por meio de um monitor contínuo
de glicose (MCG) (GUARDIAN®REAL Time MEDTRONIC). Um sensor do MCG foi
aplicado na região lombar do paciente, realizando avaliações da glicemia intersticial a cada
cinco minutos, durante cinco dias. Depois os dados foram utilizados para calcular os seguintes
indicadores de VG: Low Blood Glucose Index (LBGI) e High Blood Glucose Index (HBGI)
(KOVATCHEV et al., 2003); Mean amplitude of glycemic excursions (MAGE) (SERVICE et
al., 1970); e Glycemic Risk Assessment in Diabetes Equation (GRADE) (HILL et al., 2007).
Utilizou-se também o desvio padrão (DP), que segundo Hill et al (2011) é uma medida de
variabilidade amplamente utilizada na avaliação de perfis glicêmicos, que demonstra quanta
variação ou dispersão existe da média. Todas as medidas de VG foram calculadas com o
auxílio da planilha EasyGV (HILL et al., 2011) e então comparados os dados entre os dias
mais e menos ativo.
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Análise de dados
Utilizou-se para tabular os dados com dupla digitação, o software Microsoft® Office®
Excel®, versão 2010 (Redmond, WA, EUA) e o software IBM ® SPSS ® - Statistical
Package for Social Sciences, versão 21 (Chicago, IL, USA) para procedimentos analíticos.
Utilizou-se indicadores descritivos de média e desvio padrão. Para verificar se houve
diferença entre os dias mais e menos ativo, bem como diferenças na VG entre os dois dias
utilizou-se o teste t de Student e um teste ANOVA para verificar se houve diferença na
variabilidade glicêmica entre os grupos com diferentes médias diárias de AFMV. Todos os
testes adotaram α de 0,05

Procedimentos éticos
A amostra foi selecionada por conveniência, avaliando-se os pacientes que aceitaram
participar da pesquisa e com autorização dos pais ou responsáveis, mediante a apresentação
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, Irati, PR, Brasil, sob parecer número 1.202.475.

RESULTADOS
Participaram deste estudo 34 indivíduos (16 meninos e 18 meninas). Os participantes
apresentaram média de idade, peso, estatura, e IMC-escore Z semelhantes. As características
gerais dos indivíduos estão descritas na tabela 1.
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Tabela 1: caracterização da amostra
TOTAL

MENINOS

MENINAS

p

n=34

n=16

n=18

Idade (Anos)

13,04±1,94

13,21±2,01

12,90±1,91

0,65

Tempo de diagnóstico (anos)

5,93±3,78

5,49±3,57

6,38±4,04

0,51

Peso (Kg)

47,85±13,16

46,03±13,66

49,38± 12,89

0,46

Estatura (cm)

153,90±13,19

153,43±15,59

154,31±11,21

0,84

IMC z

0,34±0,87

0,15±0,84

0,49±0,88

0,25

HbA1c (%)

9,76±1,51

9,89±1,69

9,64±1,37

0,64

CHO/dia (g)

241,31±56,71

257,04±61,46

228,35±50,66

0,16

Insulina (UI)

48,26±16,77

48,16±19,91

48,36±14,01

0,97

Pré-púbere

6 (17,64%)

3 (18,75%)

3 (16,66%)

0,50

Púbere

16 (47,06%)

8 (50,00%)

8 (44,45%)

-

Pós-púbere

12 (35,30%)

5 (31,25%)

7(38,89%)

-

Observações: CHO/dia (g), insulina (UI) e estágio maturacional, além de caracterizar a
amostra, forom considerados em cálculos e análises.

A tabela 2 apresenta a comparação entre os dias mais e menos ativo da amostra,
observa-se diferença significativa.

Tabela 2: Comparação entre os dias mais e menos ativo

AFMV (min)

Dia mais ativo

Dia menos ativo

p

237,49±93,29*

125,21±58,10

0,001

*p<0,001

A tabela 3 apresenta a comparação entre os indicadores de VG para os dias mais e
menos ativo. Podemos observar que não houve diferença entre os dois dias.
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Tabela 3: Comparação dos indicadores de VG (mmol/L)
entre os dias mais e menos ativo
Dia mais ativo

Dia menos ativo

Variação

p

MÉDIA

11,56±2,43

11,50±2,21

0,06±2,60

0,90

DP

3,62±1,06

3,65±1,20

-0,03±1,39

0,91

LBGI

2,22±4,92

1,61±1,84

0,60±4,82

0,50

HBGI

17,66±7,40

17,43±7,64

0,23±9,54

0,89

GRADE

13,66±5,48

13,62±5,89

0,04±6,13

0,97

MAGE

9,45±3,29

9,62±3,04

-0,17±3,68

0,80

Notas: DP, desvio padrão; LBGI, Low Blood Glucose Index; HBGI, High Blood Glucose
Index; MAGE, Mean amplitude of glycemic excursions; GRADE, Glycemic Risk Assessment
in Diabetes Equation.

A tabela 4 apresenta a comparação da VG entre grupos com diferentes quantidades
médias de atividade física moderada a vigorosa.

Tabela 4: Comparação da VG (mmol/L) entre grupos
Até 100

101 A 200

Acima de 201

(min)

(min)

(min)

MÉDIA

12,80 ± 0,30

11,69 ± 1,72

DP

3,68 ± 0,39

LBGI

F

p

12,16 ± 1,86

0,49

0,61

4,23 ± 0,87

4,63 ± 1,03

1,06

0,36

1,10 ± 0,33

2,56 ± 2,21

3,85 ± 1,03

0,55

0,58

HBGI

20,13 ± 0,07

18,37 ± 5,98

21,30 ± 6,16

0,71

0,49

GRADE

16,78 ± 0,18

13,60 ± 4,68

15,10 ± 4,19

0,68

0,52

MAGE

8,79 ± 2,77

9,56 ± 2,51

9,77 ± 2,54

0,12

0,88

Notas: DP, desvio padrão; LBGI, Low Blood Glucose Index; HBGI, High Blood Glucose
Index; MAGE, Mean amplitude of glycemic excursions; GRADE, Glycemic Risk Assessment
in Diabetes Equation.
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DISCUSSÃO
Os resultados foram semelhantes entre meninos e meninas (tabela 1), refletindo
controle glicêmico inadequado com valores médios de HbA1c acima do recomendado (ADA,
2017). Alguns estudos apresentaram resultados diferentes quando os pacientes são
comparados por sexo, com pior controle glicêmico e metabólico entre as meninas, as quais de
acordo com os mesmos estudos são mais propensas a complicações na idade adulta (LA
GRECA et al., 1995; SAMUELSSON et al., 2016). Talvez o que contribuiu para as
semelhanças entre meninas e meninos em relação ao controle glicêmico nesta amostra foi a
homogeneidade quanto a idade, peso, estatura, IMC-escore Z e estágio maturacional.
A manutenção de níveis adequados de HbA1c é importante, pois valores superiores a
7,5% representam risco aumentado para complicações de saúde a longo prazo
(VISWANATHAN, 2015). Alguns hábitos, como alimentação adequada e prática regular de
AF, podem interferir positivamente no tratamento de indivíduos com DM1, melhorando o
controle glicêmico (PERRY et al., 1997). Neste estudo o controle glicêmico também foi
analisado pela VG, através dos indicadores DP, LBGI, HBGI, GRADE E MAGE e, assim
como acontece com a HbA1c, os valores indicam controle glicêmico inadequado,
classificando a maioria dos sujeitos fora do intervalo normal de VG (HILL et al., 2011).
Além de identificar a VG, através dos indicadores citados anteriormente, o presente
estudo realizou uma comparação da VG entre o dia mais ativo e o dia menos ativo dos
participantes. Para obtenção dos dados de glicose utilizou-se um MCG, que segundo Lachin e
colaboradores, é considerado padrão-ouro para capturar a variabilidade (LACHIN et al.,
2017). Muitos estudos têm utilizado o MCG para investigar a VG, bem como compará-la ou
verificar sua associação com diversos parâmetros. No entanto, não conhecemos outro estudo
que avaliou a VG durante a rotina diária de adolescentes com DM1 e a comparou, levando em
consideração dias mais ativos ou menos ativos.
Porém dentre as investigações acerca da VG é possível observar estudos com
diferentes abordagens. Alguns avaliaram VG em relação ao tratamento insulínico, objetivando
entender se as mudanças na administração do hormônio poderiam influencia-la. Lucchesi e
colaboradores (2012), ao avaliar os efeitos de um tratamento que misturava dois tipos de
insulina (Lispro e Glargina) não observaram diferença na VG. Resultados semelhantes foram
encontrados por Iga e Uchino (2017), onde a VG foi similar entre indivíduos submetidos a
tratamento com diferentes tipos de insulina (degludeca e glargina). No presente estudo, um
aumento significativo na quantidade de AFMV representou pequenas alterações na VG.
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O aumento na quantidade de AFMV observado neste estudo foi de aproximadamente
90% entre os dois dias analisados (tabela 2), no entanto os resultados apresentados na tabela 3
sugerem que, apesar de existirem diferenças significativas na quantidade de AFMV, a VG não
alterou significativamente. Este achado fortalece a afirmação de que a AF pode ser inserida
com segurança na rotina do paciente diabético (ROBERTSON et al., 2014)
No presente estudo, os pacientes foram divididos em três grupos de acordo com a
média diária de tempo dedicado a atividades de intensidade moderada a vigorosa, no entanto a
VG não apresentou diferença entre os grupos (tabela 4). Este achado sugere não existir
relação dose resposta entre AFMV e VG, pois o aumento na quantidade de atividade física
não direcionou aumento na VG. Em contrapartida, os resultados encontrados no estudo de
Manohar e colaboradores (2012) sugerem menor variabilidade glicêmica após atividade física
de baixa intensidade, neste estudo foram analisadas as excursões glicêmicas pós-prandiais em
indivíduos que realizaram ou não atividade física, bem como em pacientes com DM1 e
controles saudáveis.
Com relação ao tempo gasto em AFMV (tabela 2), mesmo no dia considerado menos
ativo, os participantes deste estudo atingiram a recomendação de acumular pelo menos 60
minutos de AFMV. Por outro lado, no estudo de Maggio e colaboradores (2010) apenas 38%
das crianças com DM1 avaliadas alcançaram esta meta, este número subiu para 60% no grupo
controle. A avaliação do tempo gasto em AFMV tem especial importância para adolescentes
com DM1, sugere-se que aqueles que dedicam maior tempo em AFMV demonstram melhor
controle glicêmico (LIMA et al., 2017).
Ao promover a atividade física como um comportamento saudável, é importante
orientar adolescentes com DM1 quanto aos seus efeitos na VG, através deste estudo sugere-se
que a VG, avaliada de forma aguda, existe e é influenciada pela quantidade de atividade física
até um determinado ponto. Em contrapartida, estudos futuros fazem-se necessários para
determinar a influência da atividade física de forma crônica nos indicadores de variabilidade
glicêmica (VG), uma vez que da inexistência de estudos que verifiquem a influência de um
programa de atividade física regular na VG de adolescentes com DM1.

Conclusões
Apesar de existirem diferenças significativas no percentual de atividade física
moderada a vigorosa entre os dois dias, a variabilidade glicêmica não alterou
significativamente. Portanto, aumentar a quantidade de atividade física moderada a vigorosa
na rotina do paciente com DM1, provavelmente não aumentará a influência na VG.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente estudo encontramos relação entre VG e AFMV através dos indicadores
LBGI e HBGI, segundo modelo de regressão a AFMV explica 10,7% da variação em LBGI e
14,4% da variação HBGI. Encontramos também relação inversa entre QS e VG através dos
indicadores HBGI, DP e MAGE, segundo modelo de regressão linear estes indicadores
explicam 17,4% da variação na QS, somado a isso grande proporção da amostra foi
classificada como “ruim” em QS. Além disso os valores de VG e HbA1c da amostra refletem
controle glicêmico inadequado.
Outro aspecto importante observado no presente estudo foi que, apesar de existirem
diferenças significativas no percentual de AFMV entre os dois dias, a VG não alterou
significativamente. Portanto, aumentar a quantidade de AFMV na rotina do paciente diabético
provavelmente não aumentará a influência na VG.
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