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RESUMO 

 

DAUN F. A “Internet” a serviço das Políticas de Saúde Pública 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 2018. 

 

Introdução: A propagação de conhecimentos essenciais nos cuidados 

necessários aos indivíduos com diabetes mellitus pode influenciá-los nas suas 

capacidades para desenvolver o autocuidado, primordiais à manutenção da 

qualidade de vida. Vídeos, valorizados por transportarem o cotidiano para o 

momento do aprendizado, na “internet” podem ser facilmente acessados pelo 

“YouTube”. Porém não foram realizados estudos nacionais que explorem seu 

potencial e auxiliem na compreensão sobre o uso deste recurso no Brasil. 

Objetivo: Analisar o uso da “internet” como novo canal de comunicação para 

disseminação de conteúdo educativo de interesse de políticas públicas focadas 

no cuidado de indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 e 2. Métodos: Vinte (20) 

vídeos foram produzidos, de acordo com planejamento educativo que buscou a 

maior eficácia no processo comunicativo. Foram realizadas exibições seguidas 

de entrevistas com o público de interesse para verificar a compreensão dos 

indivíduos acerca dos vídeos. Os mesmos foram divulgados no “YouTube”, onde 

foi possível resgatar os dados dos internautas, como sexo e idade, número de 

acessos e tempo de visualização dos vídeos. Resultados: Todos os vídeos 

foram compreendidos satisfatoriamente pelos indivíduos entrevistados e na 

“internet” receberam 3.174 visualizações por ambos os sexos, de todas as faixas 

etárias, destacando-se o maior aproveitamento do conteúdo por mulheres 

idosas. Conclusão: A “internet” mostrou-se importante meio para a divulgação 

dos conhecimentos sobre os cuidados em diabetes mellitus no Brasil, visto que 

a população já utiliza este meio para buscar informações de saúde. Os vídeos 

podem ser utilizados como eficaz canal de disseminação de conteúdos 

educativos de interesse das Políticas de Saúde Pública. 

Palavras-chave: diabetes mellitus; educação em diabetes; vídeos, internet  
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ABSTRACT 

 

DAUN F. Internet at the service of public health policies  [dissertation]. São 

Paulo: School of Public Health of University of São Paulo; 2018. 

 

Introduction: The dissemination of essential knowledge in the care of individuals 

with Diabetes Mellitus may influence their ability to develop self-care, which is 

essential to maintaining quality of life. Videos, valued for carrying “everyday” to 

the moment of learning, on the internet can be easily accessed by "YouTube". 

However, no Brazilian studies have been conducted that explore its potential and 

help in understanding the use of this resource in Brazil. Objective: Analyze the 

use of the internet as a new communication channel for the dissemination of 

educational content of interest to public policies focused on the care of Diabetes 

Mellitus type 1 and 2. Methods: Twenty (20) videos were produced according to 

educational planning which sought the greatest effectiveness in the 

communicative process. Exhibitions were followed by interviews with the 

audience of interest to verify the individuals' understanding of the videos. The 

videos were released on YouTube, where it was possible to retrieve Internet 

users' access data, such as gender and age, number of views and retention of 

videos. Results: All the videos presented a good understanding of the individuals 

interviewed and on the internet received 3,174 views by both genders, of all age 

groups, highlighting the greater use of content by older women. Conclusion: The 

internet has proven to be an important means of disseminating knowledge about 

diabetes care in Brazil, since the population already uses this medium to seek 

health information. The videos can be used as an effective channel for the 

dissemination of educational content of interest to Public Health Policies. 

Keywords: diabetes mellitus; diabetes education; videos, internet   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. DIABETES MELLITUS 

 

O diabetes mellitus 1(DM) é um conjunto de distúrbios metabólicos que 

caracterizam uma síndrome, cujo principal sintoma é a elevação crônica da 

glicemia sanguínea. A hiperglicemia pode ser consequência da redução da ação 

do hormônio insulina, produzido pelo pâncreas, ou ainda da redução na sua 

produção ou a interrupção total de sua secreção. A síndrome é classificada de 

acordo com a sua etiologia, destacando-se dois tipos: 1 e 2. No DM tipo 1, a 

síndrome é autoimune e resultado da destruição das células beta do pâncreas, 

responsáveis pela produção endógena de insulina. No DM tipo 2, a hiperglicemia 

ocorre pela redução do uso de insulina e por sua vez a insuficiência de sua ação, 

podendo evoluir para deficiência e interrupção da sua secreção (SBD, 2015). 

Manter a glicemia elevada no sangue por períodos prolongados acarreta 

em danos vasculares generalizados, causando graves complicações, tais como 

retinopatia, nefropatia, neuropatia e problemas cardiovasculares, as quais 

influenciam no período de vida útil para o trabalho, qualidade de vida e 

mortalidade. No levantamento global realizado pela Federação Internacional de 

Diabetes (IDF – International Diabetes Federation) divulgado em 2017, estimou-

se que 425 milhões de pessoas apresentem a doença, sendo previsto um 

aumento para 628 milhões até 2045. Foram aproximadamente 4 milhões de 

mortes relacionadas à doença em 2017, representando 10% da taxa de 

mortalidade global dentre todas as causas. Cerca de 46% das mortes 

relacionadas ao DM ocorreram em indivíduos com menos de 60 anos de idade, 

indicando DM como causa de morte prematura na sociedade (IDF, 2017). 

As consequências não atingem somente os indivíduos, pois as 

implicações para os sistemas de saúde já caracterizam DM como o problema de 

saúde pública com o maior e mais rápido aumento no mundo. Os gastos com 

DM podem chegar em 15% dos custos da saúde de um país, e indivíduos com 

                                            
1 Nesta pesquisa o termo em latim diabetes mellitus foi adotado para se referir a doença 

diabete melito, devido a maior uso pela comunidade científica brasileira. 
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DM utilizam duas vezes mais recursos da saúde, quando comparados aos 

indivíduos sem DM. E dentre os indivíduos com DM, aqueles com complicações 

da doença tendem a utilizar até três vezes mais recursos (HENRIKSSON et al., 

2000; BARCELÓ et al., 2003; BRANDLE et al., 2003; WENG e HU, 2017). 

No Brasil, atualmente, são estimadas 12,5 milhões de pessoas adultas 

com a doença, das quais 4,6 milhões têm mais de 65 anos. O envelhecimento 

favorece o desenvolvimento de DM, que dobra em indivíduos com mais de 65 

anos (19%), quando comparada à população geral (9%) (IDF, 2017). 

Entre os jovens, os levantamentos no Brasil indicam cerca de 88 mil 

crianças e adolescentes com diabetes, sem descrição do tipo, entretanto supõe-

se que sejam em sua maioria do tipo 1, o qual não possui associação de hábitos 

de vida com o desenvolvimento da doença. Entretanto, já são encontradas 

evidências, em outros países, do desenvolvimento de DM tipo 2 em jovens, 

outrora conhecido como “diabetes do adulto” (GABBAY et al., 2003; MOHAMADI 

e COOKE, 2010; IDF, 2017; LASCAR et al., 2018).  

Apesar da insuficiência de estudos que possam evidenciar DM tipo 2 em 

jovens brasileiros, informações sobre a prevalência de obesidade e 

sedentarismo na população jovem mostram que este também é um grupo de 

interesse quando se trata de DM, uma vez que obesidade e sedentarismo 

relacionam-se diretamente ao desenvolvimento de condições, como a 

intolerância à glicose e resistência insulínica, que favorecem o 

desencadeamento do DM (AGUAYO et al., 2013; SBD, 2015; KUSCHNIR et al., 

2016). 

Caracterizando o perfil dos indivíduos com DM no Brasil, pesquisa 

recente, em todo território nacional, identificou que os usuários dos serviços 

públicos de saúde apresentam maior prevalência de diabetes, quando 

comparada à população geral. Esse público é atendido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), que disponibiliza serviços de apoio para indivíduos com DM, 

voltados para o diagnóstico da doença, acompanhamento dos níveis de glicemia 

sanguínea, prevenção do desenvolvimento de complicações e tratamento dos 

indivíduos quando essas já estão estabelecidas. E apesar de serem valorizadas 

ações que visem a atenção integral aos indivíduos com DM, incluindo trabalhos 

com equipes multiprofissionais direcionados para o desenvolvimento amplo do 
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cuidado em saúde, estudo realizado num município de São Paulo identificou que 

a maioria dos indivíduos com diabetes realizava somente a consulta médica nos 

serviços públicos, sem atuação multiprofissional (BRASIL, 2005; PAIVA et al., 

2006. GUIBU et al., 2017).  
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1.2 EDUCAÇÃO EM DIABETES MELLITUS 

 

Apesar de essencial, o acompanhamento médico não é suficiente para 

atender todas as demandas da manutenção da saúde dos indivíduos com DM, 

que dependem de tratamento complexo visando retardar o desenvolvimento de 

complicações e assim melhorar a qualidade de vida dos indivíduos (SBD, 2015; 

IDF, 2017; DIEREN et al., 2010). 

O diagnóstico da doença, por si só, pode causar sensação de fragilidade 

nos indivíduos, dados os mitos que se relacionam à doença e a abrupta 

necessidade de lidar com as mudanças comportamentais que afetarão a rotina 

permanentemente. Além disso, a utilização diária e o custo de medicamentos e 

insumos, tais como seringas, lancetas e tiras reagentes para testes de glicemia, 

também podem influenciar na maneira que o indivíduo lidará com a doença. No 

Brasil, a reformulação do sistema de saúde na década de 90 possibilitou o 

fornecimento de medicamentos e insumos para os indivíduos, impactando 

positivamente na maneira como o tratamento era conduzido para a população 

(BRASIL, 2002; GUIDONI et al., 2009; MATSUMOTO et al., 2011; BRASIL, 

2013). 

Nesse contexto, além da disponibilidade de medicamentos, o 

desenvolvimento do autocuidado tornou-se fundamental, uma vez que é 

necessário o completo entendimento do plano de cuidados e sua efetiva 

realização para que ocorra o controle glicêmico e assim haja redução no 

desenvolvimento das complicações da doença. E um dos meios para que o 

autocuidado seja desenvolvido é a educação dos indivíduos com DM (SANTO et 

al., 2012; SBD, 2015).  

Revisão sistemática de estudos relacionados ao desenvolvimento de 

programas de educação em DM no Brasil identificou que a maioria das ações 

são realizadas por meio de exposições ou discussões em grupos e tem se 

mostrados eficazes em melhorar o controle da glicemia. Entretanto, esse tipo de 

atenção à população se dá em locais e momentos específicos, atingindo um 

número limitado de indivíduos, quando ações voltadas para as grandes massas 

poderiam atingir maior quantidade de indivíduos com a doença (BORBA et al., 

2012; MACEDO et al., 2017). 
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Nos processos de educação em saúde, a utilização do modelo 

transteórico (ou modelo de estágios de mudança de comportamento) mostra-se 

promissora. Segundo a proposta do modelo, a alteração do comportamento 

relacionado à saúde acontecerá em cinco estágios: pré-contemplação, o 

indivíduo não reconhece a necessidade de mudança; contemplação, a mudança 

é considerada importante, porém sem perspectiva para a mesma; preparação, 

ocorre a decisão e o planejamento para a mudança; ação, acontece a mudança 

propriamente; e manutenção, onde os indivíduos tentarão perpetuar o novo 

comportamento. A transição entre a fase de pré-contemplação e contemplação 

é o momento no qual ocorre a alteração da relevância do tema para o indivíduo, 

e os esforços para que o indivíduo dê novos significados para o seu estado de 

saúde podem relacionar-se com alteração de seus conhecimentos (TORAL e 

SLATER, 2007; SARACEVIC, 1975; BELKIN, 1978).  

Considerando as ações significativas para a saúde pública, os meios que 

visem a melhoria dos conhecimentos dos indivíduos podem contribuir para os 

cuidados dos pacientes com DM. Estudos recentes têm evidenciado a evolução 

nos meios de comunicação e o seu impacto na forma como os indivíduos com 

DM lidam com a doença. Tecnologias, como a “internet”, surgem como 

oportunidade para o desenvolvimento de novas formas de estimular o 

autocuidado, aumentar o conhecimento dos indivíduos e assim melhorar a 

qualidade de vida desse público em grande escala (PAEK et al., 2011; DIXON et 

al., 2015; FROSSARD e DIAS, 2016; SPEARS et al., 2017; HOFFMAN et al., 

2017; BASH et al., 2017; DOUBOVA et al., 2017; FU et al., 2017; HENKEMANS 

et al., 2017; LEONG et al., 2017) 
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1.3 “INTERNET” E SAÚDE 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 102,1 

milhões de brasileiros com acesso à “internet”, número que representa 57,5% da 

população. Há 10 anos, os usuários da “internet” representavam apenas 20% da 

população. Esse crescimento deve-se ao aumento do número de famílias com 

microcomputadores e também ao aumento de usuários de dispositivos 

alternativos para acessar a rede, como celulares, “tablets” e televisores (IBGE, 

2016). 

A quantidade de usuários dessa tecnologia vem crescendo em todos os 

grupos etários, sendo ainda mais expressiva entre os jovens adultos (população 

entre 20 e 24 anos), cerca de 80% da população nessa faixa etária utiliza a 

“internet”. O acesso à “internet” decresce com o aumento da idade, porém 

mesmo entre os mais velhos (população com mais de 50 anos), os números 

absolutos impressionam, cerca de 15 milhões de usuários (IBGE, 2016). 

Esse panorama influencia o cenário da saúde pública, pois os 

conhecimentos e tomada de decisões em saúde dos indivíduos, que já eram 

influenciados por outras mídias, como programas na televisão, passam a ser 

também influenciados por conteúdos disponíveis “online”. Esse fato não pode 

ser ignorado no momento do desenvolvimento de políticas de saúde ou mesmo 

no manejo da relação dos profissionais da saúde com os indivíduos (DIXON et 

al., 2015; HOFFMAN et al., 2017). 

A facilidade de troca de informações propiciada pela “internet” também 

propicia o compartilhamento de informações oriundas das experiências pessoais 

dos indivíduos com as doenças e pode ser facilmente dissipado para milhares 

de internautas. Tais informações podem diferir do conhecimento científico, por 

imprecisões e subjetividades naturais deste meio. Mesmo assim, os usuários 

reconhecem a “internet” como uma fonte confiável sobre saúde e podem 

considerar esse meio de comunicação mais confortável e amigável para buscar 

tais informações, podendo ficar susceptíveis a conteúdos não confiáveis 

(FROSSARD e DIAS, 2016; RUS e CAMERON, 2016). 
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Nesse sentido, é importante que hajam produções de conteúdo com 

respaldo científico em DM, planejadas por profissionais da área da saúde, uma 

vez que o número de usuários da “internet”, bem como o número de indivíduos 

com a doença no Brasil é significativo. Tais conteúdos podem ser produzidos e 

apresentados de diversas formas, pois a “internet” possibilita o armazenamento 

e divulgação de textos, vídeos e conteúdos interativos. 

 

1.3.1 Vídeos e “YouTube” 

 

Dentre as estratégias de educação, encontra-se o uso de comunicação 

audiovisual. O vídeo pode ser capaz de transferir o cotidiano para o momento do 

processo educativo, permitindo o emprego de novas linguagens, sendo uma 

abordagem alternativa à educação convencional (BOOG et al., 2003). Nesse 

cenário está o “YouTube”, uma plataforma de compartilhamento de vídeos que 

alcança mais de 800 milhões de pessoas, que se mostra promissor meio de 

comunicação para a educação e comunicação em saúde (DUNCAN et al., 2012; 

ABEDIN et al., 2015; LEONG et al., 2017). 

Levantamento, realizado por LEONG et al. (2017), indicou que dentre os 

vídeos em inglês disponíveis no “YouTube”, relacionados com os cuidados do 

DM, cerca de 15% deles são produzidos por profissionais da saúde ou 

universidades e foram considerados úteis para os indivíduos com DM. Por outro 

lado, ABEDIN et al. (2015) encontraram que cerca de 65% dos vídeos em inglês 

sobre DM no “YouTube” são relacionados com o anúncio de produtos 

farmacêuticos. Na pesquisa bibliográfica não foram encontrados estudos sobre 

vídeos em português voltados para indivíduos brasileiros com DM no “YouTube”. 

Sendo uma plataforma livre, o “YouTube” não faz distinção entre os vídeos 

que armazena. Assim, é primordial que a produção em saúde possua uma base 

teórica que, além de contemplar conteúdo científico validado e atualizado, avalie 

o espaço onde será inserida. A suscetibilidade dos internautas às informações 

divergentes e o acesso irrestrito aos conteúdos disponíveis, que procedem de 

emissores com diferentes tipos de interesse, torna necessário considerar o 
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conhecimento empírico dos receptores, que foi construído nesse âmbito da 

“internet” (BELKIN, 1978; FROSSARD e DIAS, 2016). 

Logo, as premissas apresentadas indicam que o Brasil apresenta alta 

prevalência de DM, em público de idade diversificada, e tem uma população com 

amplo acesso à “internet”, que pode ser influenciada por esse meio. Ao mesmo 

tempo, há indícios que uma aproximação dos métodos de educação em DM com 

as novas tecnologias de comunicação pode ser promissora devido à 

possibilidade de atingir muitas pessoas, justificando o desenvolvimento de 

pesquisas e políticas públicas voltadas para o público brasileiro. Especialmente, 

o uso de vídeos com informações sobre DM na “internet” parece propício, pois 

se estes reconhecerem o ambiente onde serão inseridos, podem ter amplo 

alcance e impactarem no aumento de conhecimento dos indivíduos, que por sua 

vez, pode contribuir para o desenvolvimento do autocuidado em DM. Porém, tais 

alegações são hipotéticas, pois a real receptividade dos possíveis vídeos pelos 

internautas brasileiros é desconhecida. Mesmo que se conheçam as 

características dos indivíduos com DM no Brasil, e as características dos 

internautas brasileiros, também não se sabe quais seriam aqueles internautas 

interessados em acessar o conteúdo sobre DM na “internet”, dificultando o 

adequado planejamento de projetos e políticas. 

Portanto, o presente trabalho buscará um vislumbre das repostas de tais 

questionamentos, com o desafio de criar um conteúdo que seja relevante para 

todos os indivíduos e que ajude a identificar como a “internet” pode colaborar no 

desenvolvimento de políticas públicas para os cuidados de pessoas com 

diabetes no Brasil. 

 

2. OBJETIVO 

 

Analisar o uso da “internet” como novo canal de comunicação para 

disseminação de conteúdo educativo de interesse de políticas públicas focadas 

no cuidado de indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 e 2. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1. PRODUÇÃO DOS VÍDEOS 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo, foram produzidos vídeos 

com conteúdo sobre DM. O processo de elaboração dos vídeos consistiu na pré-

produção (pesquisa bibliográfica, criação de mensagem e objetivo educativo 

para cada vídeo e elaboração do roteiro), produção (filmagem) e pós-produção 

(edição e finalização) (KINDEM e MUSBURGER, 1997). 

Foram produzidos 20 vídeos com informações sobre DM, considerando 

como espectador jovens e adultos que integrassem os diferentes públicos que 

possuam envolvimento com a síndrome: familiares de indivíduos com DM tipo 1 

ou DM tipo 2; indivíduos com DM tipo 1; indivíduos com DM do tipo 2. Almejou-

se que, com o planejamento conjunto dos vídeos, fosse alcançada uma 

abordagem integrativa que atendesse às necessidades desses diferentes 

públicos.  

 

3.1.1. Pré-produção 

 

3.1.1.1. Pesquisa bibliográfica 

 

Segundo Minayo et al. (2005), a eficácia caracteriza uma boa execução 

das atividades para que os resultados sejam alcançados, ou seja, um trabalho 

bem feito. Por sua vez, o impacto relaciona-se ao grau de propagação de um 

estudo realizado. Assim, dadas as condições deste estudo, a disseminação de 

informações deve buscar a máxima eficácia para o processo comunicativo, a fim 

de não prejudicar a análise do impacto, ou seja, o potencial da “internet” como 

meio de comunicação. Uma vez que se espera a compreensão dos indivíduos 

sobre o tema, vídeos ineficazes teriam um menor impacto na “internet”, 

considerando sua menor propagação pelos usuários. 
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Dessa forma, produções literárias relacionadas a teorias de comunicação 

e informação, não usuais no âmbito da pesquisa em saúde, foram resgatadas 

por trazerem conceitos aplicáveis em comunicação em saúde.  

O processo comunicativo envolve um emissor (o pesquisador), uma 

mensagem (o conteúdo do vídeo) e um receptor (os internautas), e se concretiza 

quando o emissor envia a mensagem ao receptor. Porém, para a adequada 

recepção da mensagem pelo receptor, ou seja, da forma que o emissor 

pretendia, é necessário atentar-se para as diferentes relevâncias atribuídas ao 

conteúdo da mensagem pelo emissor e receptor. Assim, caso o emissor atribua 

mais relevância à mensagem que o receptor, a comunicação não será eficaz 

(SARACEVIC, 1975).  

O cenário do desenvolvimento do processo comunicativo neste trabalho, 

a “internet”, é caracterizado por um número elevado de possíveis receptores (os 

internautas) e um único emissor (o pesquisador), onde a relevância atribuída 

pelos receptores às mensagens é diversa e desconhecida. E ainda deve-se 

considerar que as características do conteúdo da mensagem, a saúde, abrem 

precedentes para receptores que não atribuam relevância ao tema, apesar de, 

possivelmente, o tema ser relevante para si. Com essas premissas, o 

desenvolvimento deste trabalho buscou a aproximação dos pontos de vistas do 

emissor (o pesquisador) e dos receptores (os internautas) acerca da relevância 

dos conteúdos transmitidos, por intermédio da forma de apresentação do 

conteúdo na mensagem transmitida.  

Assim, os vídeos foram planejados de forma para os diferentes 

receptores, para que as produções fossem relevantes para os indivíduos que se 

preocupam com a doença, aqueles que não se preocupam com ela, bem como 

os que desconhecem as informações e aqueles que estão habituados com as 

informações.  

Além da relevância atribuída ao tema pelo receptor, também se 

consideraram os estados anômalos do conhecimento dos possíveis receptores. 

Definido por BELKIN (1978), o estado anômalo do conhecimento é o conjunto de 

experiências e conhecimento empírico, acerca de um assunto, do receptor. 

Desse modo, os vídeos foram produzidos para integrar uma série sequencial e 

gradativa de informações sobre DM, sempre com linguagem adequada para 
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leigos, para que a compreensão não dependa de informações adquiridas em 

outros meios. E independente do grau de conhecimento do receptor, e da 

necessidade de entendimento particular de cada vídeo, os recursos da própria 

plataforma de publicação, o “YouTube”, permitem o redirecionamento do 

receptor para o vídeo mais adequado para o seu nível de compreensão sobre o 

tema. Desse modo, buscou-se aproximar os diferentes estados anômalos do 

conhecimento dos internautas antes que a esses sejam apresentadas 

informações que poderiam ser incompreendidas. 

Dado que DM é caracterizado por um conjunto de distúrbios metabólicos 

que resultarão na hiperglicemia, foi assumido que para que qualquer informação 

sobre a doença fosse desenvolvida, seria necessário que os indivíduos 

compreendessem o que é a hiperglicemia (SBD, 2015), mas para que isso fosse 

satisfatório, o conhecimento sobre glicemia e glicose tornou-se essencial. Então, 

foram priorizados no início das produções dos vídeos o esclarecimento dos 

mecanismos de absorção da glicose, e a relação com a alimentação segundo 

MARZZOCO e TORRES (2007) e as Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD, 2015). 

Após a apresentação dessas informações seria possível apresentar a 

etiologia da doença e as classes clínicas, direcionando um vídeo para cada tema. 

Assim, um vídeo contém informações gerais sobre o desenvolvimento do DM, 

seguido por vídeos que apresentassem as particularidades do DM tipo 1 e do 

DM tipo 2. Considerou-se a complexidade do desenvolvimento do DM tipo 2, e 

foi adicionado um vídeo para discorrer sobre resistência insulínica (SHOELSON 

et al., 2006; SBD, 2015; BARRÈS e ZIERATH, 2016). 

Aprofundando as informações que seriam apresentadas, verificou-se que 

as complicações do DM poderiam ser assuntos de relevância para os 

internautas, uma vez que resultaram do descontrole da glicemia, e impactam 

significativamente na qualidade de vida (UKPDS, 1998; TURNER et al., 1999). 

Dessa forma foi incluída a produção de um vídeo sobre o tema. 

O tratamento dos indivíduos com DM pode envolver o uso contínuo de 

medicamentos essenciais para o controle da glicemia. Assim, após a 

apresentação das consequências da doença, a explicação sobre os métodos de 

tratamento é uma demanda natural, bem como explanações sobre a importância 
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do auto monitoramento, a prática de exercícios físicos, a atenção aos efeitos 

colaterais do tratamento, como a hipoglicemia, e também a relação da doença 

com outras doenças crônicas, como a hipertensão (SBD, 2015; TAHRANI et al., 

2016).  

Há uma conduta particular para o controle da glicemia, na qual é 

associada a contagem de carboidratos à insulinoterapia. Apesar de ser 

direcionado para um público muito específico, a eficácia da contagem de 

carboidratos no controle da glicemia mostrou que o tema poderia ser 

desenvolvido em algum dos vídeos para que os indivíduos com DM tivessem 

mais conhecimento das formas de lidar com o DM (SBD, 2016). 

Com as informações relacionadas ao desenvolvimento, consequências e 

tratamento do indivíduo com a doença estruturadas, buscaram-se informações 

relacionadas à alimentação, na qual foi evidenciada a importância da valorização 

do consumo de alimentos in natura e minimamente processados, em detrimento 

do consumo de produtos ultraprocessados (BRASIL, 2014). Porém, dadas as 

características do DM, explicações sobre rotulagem de alimentos também 

seriam de extrema importância, pois contribuiriam para aumentar o 

conhecimento sobre o que se ingere e qual o impacto no metabolismo (ANVISA, 

2005). Consideraram-se, também, informações sobre o consumo de 

edulcorantes, dado que são substâncias amplamente utilizadas pelos indivíduos 

com DM (SUEZ et al., 2014). 

Com base na pesquisa bibliográfica, organizaram-se as informações em 

uma sequência lógica que levaria os internautas a ter conhecimento desde o 

desenvolvimento da doença até o convívio rotineiro com a condição adquirida. E 

ao mesmo tempo segmentou as informações para que elas também pudessem 

ser apresentadas para os internautas de acordo com os interesses dos mesmos. 

Tentou-se apresentar os assuntos mais relevantes para o controle da glicemia, 

pretendendo-se que o indivíduo aumentasse o seu conhecimento sobre o tema 

de forma imediata, como preconizam as diretrizes estabelecidas pela Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD, 2015). 

Das informações que se pretendeu abordar, foram extraídas 31 palavras-

chave para auxiliar na distribuição de informações ao longo dos vídeos. As 

palavras-chave abrangeram os diferentes assuntos e foram distribuídas no 
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planejamento dos 20 vídeos produzidos (QUADRO 1), de modo que a 

complexidade dos assuntos fosse gradativa. A intenção da distribuição 

apresentada foi construir uma cadeia linear de significação que tivesse sentido 

para o usuário, aumentando a eficácia da comunicação por esse meio. A 

frequência de retomada das palavras-chave foi estabelecida de acordo com a 

necessidade de redundância, ou seja, a necessidade de retomada de 

informações já apresentadas para a melhor compreensão (LYONS, 1997). 

“Glicose” foi a palavra-chave mais frequente na distribuição, por ser o elemento 

central de qualquer informação relacionada ao DM. 
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Quadro 1. Distribuição da frequência de apresentação de palavras-chave nos vídeos. (X’ = primeira apresentação; X =repetição) 

Palavras-Chave Vídeos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Açúcar X'   X     X   X     X X X X       X     

Carboidrato X'   X         X   X X X   X             

Contagem de Carboidratos                     X' X                 

Alimentos “Diet”                         X' X             

Edulcorantes artificiais                           X'             

Fibras                             X' X   X     

Frutas                             X'     X   X 

Frutose X'   X   X                 X             

Glicose X' X X X X X X X X X X X X X X   X   X X 

Hortaliças                               X'   X   X 

Índice glicêmico                   X'         X X         

Alimentos “Light”                         X' X             

Rotulagem nutricional                       X' X X           X 

Sacarose X' X X     X         X     X             

Sal                                 X' X     

Sódio                                 X' X     

Alimentos ultraprocessados                                   X'   X 

Atividade Física                                     X' X 

Automonitoramento                 X' X                   X 

Contração Muscular                                     X'   

Diabetes Mellitus Tipo 01       X'   X                           X 

Diabetes Mellitus Tipo 02         X' X                           X 

Gordura visceral     X'   X                               

Hiperglicemia           X' X   X X X           X       

Hipertensão                                 X'       

Hipoglicemia               X' X X X                   

Insulina   X' X X X       X X                 X   

Pâncreas   X'   X           X                     

Resistência insulínica     X'   X       X           X X X       

Hipoglicemiantes orais             X' X                         

Insulina Exógena             X' X                         
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3.1.1.2. Vídeo Piloto 

 

Produziu-se um vídeo de acordo com um roteiro experimental (ANEXO 1), nos 

moldes pretendidos do conjunto, a fim de avaliar a produção visual de forma global, a 

transmissão da mensagem, a interferência dos elementos lúdicos adicionados, a 

qualidade do áudio e dos efeitos sonoros. Nesta produção piloto foram utilizados os 

conceitos atribuídos ao primeiro vídeo planejado para o desenvolvimento do roteiro, e 

pretendeu-se que o vídeo não ultrapasse dois minutos de duração. 

O vídeo foi exibido para indivíduos com DM, bem como para familiares que 

frequentavam o Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza da Faculdade de Saúde 

Pública-FSP da Universidade de São Paulo-USP, e participavam do “Programa de 

Automonitoramento Glicêmico” (PAG) da Prefeitura da Cidade de São Paulo. Foram 

entrevistados 20 indivíduos do PAG, sendo 8 familiares de indivíduos com DM tipo 1 

ou tipo 2, 5 indivíduos com DM tipo 1 e 7 indivíduos com DM tipo 2. O PAG consiste 

na entrega de insumos para o tratamento de pessoas com diabetes mellitus, ou seja, 

seringas para aplicação de insulina e tiras de medição para aferição da glicemia 

capilar, além de acompanhamento individual com a equipe de enfermagem. 

Considerando a logística do PAG, os indivíduos foram convidados a participar do 

estudo durante o período na sala de espera, não interferindo no atendimento realizado 

pela equipe de enfermagem. O único critério de inclusão, para evitar 

constrangimentos, foi a inscrição no PAG, em casos de indivíduos menores de 18 

anos, o entrevistado foi o responsável legal. 

Os interessados receberam as orientações, individualmente, com detalhes da 

pesquisa e foi solicitada a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (ANEXO 2), aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública (Parecer nº 1.885.877), para a participação na pesquisa. 

O vídeo piloto foi exibido e em seguida realizada uma entrevista gravada, com 

questões abertas (abaixo) contidas num formulário auxiliar (ANEXO 3), registrando-

se as impressões sobre a compreensão da mensagem, atenção ao vídeo, didática 

das figuras apresentadas e falas do vídeo: 
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 Este vídeo foi considerado confuso por alguns usuários, você poderia 

falar o que entendeu do vídeo? 

 O que você faria, caso estivesse assistindo ao vídeo e, no meio dele, 

alguém te chamasse para alguma outra atividade não urgente? 

 Os objetos virtuais adicionados foram considerados dispensáveis para 

um vídeo como este, o que você acha? 

 O tom de voz do vídeo pode interferir no seu entendimento? 

 

As entrevistas foram transcritas, segundo o método proposto por GOMES 

(2007), e após a leitura exaustiva do conteúdo, os relatos foram agrupados por 

similaridade quanto à compreensão e reprodução das informações do vídeo com as 

palavras dos entrevistados, e comentários sobre a produção visual. 

 

3.1.1.4. Planejamento educativo 

 

O planejamento educativo envolveu a criação de títulos, objetivos educativos, 

e mensagens a serem apresentadas em cada vídeo, conforme proposto por 

CERVATO-MANCUSO (2011). Os títulos foram planejados empiricamente para que, 

além de transmitirem sucintamente o conteúdo do vídeo, também despertassem o 

interesse do público em acessar os vídeos. Os objetivos e mensagens educativas 

foram baseados na pesquisa bibliográfica e distribuição de palavras-chaves, onde as 

mensagens educativas afastaram-se da linguagem médica-científica para se 

aproximar da linguagem leiga, valorizando o entendimento dos receptores 

(internautas), em detrimento do uso de termos técnicos. 

Os resultados obtidos com o vídeo piloto (item 4.1) possibilitaram que os 

roteiros de todos os vídeos (ANEXO 4) fossem desenvolvidos atendendo às 

observações do público de interesse. Com base nos relatos dos usuários, foram 

realizadas as seguintes mudanças quanto à dinâmica dos vídeos: não foram utilizados 

nos roteiros a interação do apresentador com outros personagens; brincadeiras e 

distrações foram direcionadas para o meio e fim do vídeo, para não atrapalhar a 

transmissão da mensagem no início do vídeo; maior aproximação da linguagem leiga 
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foi buscada; figuras e animações ilustrativas foram preservadas; e para cada assunto 

procurou-se desenvolver o assunto a partir dos conhecimentos mais populares. 

Os roteiros foram orientados pela pesquisa bibliográfica (item 3.1.1.1), 

contendo informações derivadas do detalhamento da mensagem e objetivos 

educativos. Adicionalmente foram descritos os conteúdos sintetizados, ou seja, o 

resumo das informações que foram de fato apresentadas nos vídeos, após todo o 

processo de pré-produção e manejo do conteúdo. Essas informações foram utilizadas 

na análise de compreensão dos vídeos (item 3.3.1) e estão relacionadas a seguir. 

 

Açúcar no Sangue? (Vídeo 1) 

 

Objetivo Educativo: Identificar a origem da expressão “açúcar no sangue” e a 

diferença entre glicose e açúcar. 

Mensagem Educativa: O açúcar é um carboidrato composto por glicose e 

frutose, onde a terminologia “açúcar no sangue” refere-se à glicose do açúcar. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 O termo "açúcar no sangue" refere-se à glicemia. 

 O açúcar branco, a sacarose, é composto por frutose e glicose. 

 A glicose pode compor outros carboidratos, como o amido, e não está 

necessariamente relacionada ao dulçor dos alimentos. 

 

O que é diabetes? (Vídeo 2) 

 

Objetivo Educativo: Reconhecer a função do pâncreas no corpo, como 

funciona a insulina, e que diabetes é uma condição que interfere nesse 

processo. 

Mensagem Educativa: O pâncreas é o órgão responsável pela produção de 

insulina, a qual é responsável pelo transporte da glicose do sangue para as 

células.  

 

Conteúdo sintetizado: 
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 A insulina é responsável por controlar os níveis de glicemia no sangue. 

 O pâncreas apresenta diversas funções no organismo, sendo uma delas a 

produção da insulina. 

 Vários fatores podem atrapalhar a absorção da glicose no sangue, como a 

ausência de insulina, ou a diminuição da ação da mesma. 

 

Diabetes Tipo 1? (Vídeo 3) 

 

Objetivo Educativo: Reconhecer os mecanismos do desenvolvimento do DM 

tipo 1 

Mensagem Educativa: O DM tipo 1 é uma doença caracterizada pela 

destruição da parte do pâncreas responsável pela produção de insulina. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 O DM afeta apenas uma parcela do pâncreas, não comprometendo todas as 

funções do órgão. 

 As células beta são responsáveis pela produção de insulina. 

 O diabetes tipo 1 é uma doença genética, onde ocorre a destruição das células 

responsáveis pela produção de insulina. 

 

Resistência Insulínica (Vídeo 4) 

 

Objetivo Educativo: Compreender o impacto das células de gordura no 

funcionamento pleno da insulina. 

Mensagem Educativa: A gordura favorece a diminuição da ação da insulina. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 A resistência à insulina é um mecanismo que atrapalha a ação da insulina, por 

meio da interrupção da expressão de receptores de insulina em algumas 

células. 

 A gordura visceral é a responsável pela diminuição da expressão dos 

receptores de insulina nas células. 

 A resistência à insulina não caracteriza, por si só, o diabetes. 
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Diabetes Tipo 2? (Vídeo 5) 

 

Objetivo Educativo: Reconhecer os mecanismos de desenvolvimento do DM 

tipo 2. 

Mensagem Educativa: O DM tipo 2 é uma doença caracterizada pela redução 

da ação da insulina, com possibilidade de evoluir para a interrupção de sua 

produção. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 O diabetes tipo 2 pode começar com a resistência à insulina. 

 No diabetes tipo 2, ainda pode ter a produção de insulina, mas pode evoluir 

para a ausência de produção da mesma. 

 No diabetes tipo 1, não há insulina sendo produzida pelo corpo, enquanto no 

diabetes tipo 2 ainda pode ter a produção da insulina pelo pâncreas. 

 

A glicose está alta? (Vídeo 6) 

 

Objetivo Educativo: Identificar as consequências da hiperglicemia. 

Mensagem Educativa: O aumento da concentração de glicose no sangue tem 

consequências para todo o corpo. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 Naturalmente, a glicemia é elevada com a alimentação, porém só se mantém 

elevada com a ausência do uso de insulina e/ou medicação. 

 A glicose em excesso no sangue pode causar pequenos congestionamentos 

no nível microvascular. 

 As complicações microvasculares podem afetar as funções dos rins, dos olhos, 

e a sensibilidade das mãos e pés. 

 

Abaixando a glicemia (Vídeo 7) 
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Objetivo Educativo: Entender os mecanismos de ação dos medicamentos 

disponíveis para o controle da glicemia. 

Mensagem Educativa: Na ausência de insulina, utilizam-se insulinas 

exógenas como reposição, em caso de produção reduzida de insulina utilizam-

se medicamentos que ampliam a ação da insulina existente. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 Sensibilizadores de insulina aumentam a expressão de receptores de insulina 

nas células. 

 Secretagogos de insulina aumentam a produção de insulina no pâncreas. 

 A insulinoterapia procura imitar a ação da insulina endógena, com aplicações 

de insulina com ação duradoura, porém em menor quantidade, e de insulinas 

que tenham curta duração, porém com mais intensidade. 

 

Deu hipo? (Vídeo 8) 

 

Objetivo Educativo: Identificar os sintomas da hipoglicemia e suas 

consequências 

Mensagem Educativa: O estado hipoglicêmico é muito perigoso e deve ser 

corrigido imediatamente, uma vez que pode levar ao coma e morte em poucas 

horas.  

 

Conteúdo sintetizado: 

 A hipoglicemia pode ser causada pela aplicação de insulina associada com a 

ausência, ou pouca, alimentação, ou ainda de prática extensa de atividade 

física, além de fatores emocionais. 

 A hipoglicemia é caracterizada pela glicemia capilar igual ou menor que 70 

mg/dL de sangue. 

 A hipoglicemia deve ser corrigida com alimentos que elevem o mais rápido 

possível a glicemia. 

 

Como controlar a glicemia? (Vídeo 9) 
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Objetivo Educativo: Reconhecer a importância do automonitoramento 

glicêmico. 

Mensagem Educativa: O automonitoramento glicêmico é a forma mais eficaz 

de controlar as variações de glicemia no DM. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 O automonitoramento glicêmico proporciona liberdade na alimentação para o 

indivíduo com diabetes. 

 Anotar os valores de glicemia ao longo do dia propicia o autoconhecimento do 

funcionamento do organismo com ou sem as medicações. 

 Associar as anotações dos valores da glicemia com anotações referentes ao 

comportamento alimentar aprofundam ainda mais o conhecimento acerca do 

funcionamento do organismo de cada indivíduo. 

 

Tem horário para comer? (Vídeo 10) 

 

Objetivo Educativo: Reconhecer a importância dos horários regulares para as 

refeições para o controle da glicemia e entender o conceito de índice glicêmico. 

Mensagem Educativa: A distribuição regular das refeições no decorrer do dia 

favorece o controle glicêmico. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 Os horários de alimentação relacionam-se com os horários de aplicação de 

insulina ou ingestão de medicamentos, uma vez que estes controlarão a 

elevação da glicemia causada pela alimentação. 

 Os lanches da manhã e da tarde proporcionam menores picos de glicemia, uma 

vez que amenizam a fome no almoço e no jantar. 

 O Índice Glicêmico refere-se à velocidade de absorção da glicose de cada 

alimento, impactando na glicemia de diferentes formas, de acordo com o 

alimento. 

 

Contando carboidratos (Vídeo 11) 
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Objetivo Educativo: Conhecer a contagem de carboidratos, como ela pode 

ser utilizada, os seus benefícios e quem pode fazer. 

Mensagem Educativa: A contagem de carboidratos torna o controle da 

glicemia mais preciso. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 A contagem de carboidratos é uma opção de tratamento associado com a 

insulinoterapia, e pode ser realizada por todos que realizam a insulinoterapia. 

 A contagem de carboidratos é realizada em três passos: preparação; 

contagem; aplicação. 

 A contagem de carboidratos possibilita mais liberdade para o indivíduo, já que 

a variação da quantidade de insulina a ser aplicada permite maior variação na 

alimentação. 

 

Você sabe ler o rótulo? (Vídeo 12) 

 

 

Objetivo Educativo: Identificar e interpretar as informações presentes nas 

embalagens dos produtos alimentícios. 

Mensagem Educativa: A leitura do rótulo dos alimentos é importante para 

conhecer o alimento que será ingerido. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 A embalagem dos alimentos industrializados contém informações sobre a 

composição dos alimentos, que permite conhecer o que é ingerido. 

 Na lista de ingredientes, podemos identificar os componentes que estão 

presentes em maior quantidade nos alimentos, uma vez que a lista é 

obrigatoriamente apresentada em ordem decrescente de quantidade. 

 A quantidade de carboidratos pode ser encontrada na tabela de informações 

nutricionais. 

 

“Diet” X “Light” (Vídeo 13) 
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Objetivo Educativo: Identificar as diferenças entre os conceitos “diet” e “light” 

presentes nas embalagens de produtos alimentícios. 

Mensagem Educativa: Produtos identificados como “light” tem a redução de 

quilocalorias em no mínimo 25%, ou redução de algum outro nutriente em no 

mínimo 25%, resultando ou não em redução de quilocalorias. Por outro lado, 

os produtos identificados como “diet” tem a exclusão de um nutriente. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 Alimentos "Diet" são modificados para que um dos nutrientes da tabela de 

informações nutricionais seja reduzido a zero. 

 Alimentos "Light" são modificados para que um dos nutrientes da tabela de 

informações nutricionais seja reduzido em, no mínimo, 25%.  

 Alimentos "Zero" podem ser similares aos alimentos "Diet", porém também 

podem se referir a "Zero adição" de algum ingrediente, podendo ou não refletir 

na redução de algum nutriente da tabela de informações nutricionais. 

 

Açúcar ou adoçante? (Vídeo 14) 

 

Objetivo Educativo: Identificar os diferentes tipos de adoçantes disponíveis, e 

reconhecer a importância da variação. 

Mensagem Educativa: Os adoçantes não são todos iguais, as origens e 

capacidade de adoçar são diferentes. Caso escolha consumi-los, é importante 

variar a ingestão entre os diferentes adoçantes artificiais. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 Adoçantes, ou edulcorantes, podem ser produzidos em industrias provindo da 

natureza ou síntese artificial e variam quanto ao poder de dulçor. 

 A variação na ingestão de edulcorantes é importante para não sobrecarregar o 

organismo com o consumo prolongado de um determinado composto, já que 

as consequências deste consumo ainda não foram completamente elucidadas. 

 Não existe um adoçante melhor, sendo a variação da ingestão dos tipos de 

adoçantes mais recomendada. 
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Pode comer fruta? (Vídeo 15) 

 

Objetivo Educativo: Reconhecer os benefícios da ingestão de frutas no dia-a-

dia. 

Mensagem Educativa: As frutas podem contribuir para o controle glicêmico, 

devido às fibras presentes na composição.  

 

Conteúdo sintetizado: 

 Não existe proibição de nenhuma fruta para indivíduos com diabetes, porém 

dada a relação da carambola com reações adversas na doença renal, e a 

comum associação da doença com diabetes, o consumo da carambola não é 

recomendado. 

 O consumo de frutas contribui para a ingestão de fibras. 

 A distribuição da ingestão de frutas ao longo do dia contribui para o controle 

glicêmico, uma vez que as fibras possibilitam a redução dos picos de glicemia. 

 

Beterraba e Diabetes (Vídeo 16) 

 

Objetivo Educativo: Reconhecer os benefícios da ingestão de hortaliças para 

o controle glicêmico. 

Mensagem Educativa: Hortaliças podem contribuir para o controle glicêmico, 

devido às fibras presentes na composição. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 Não existe proibição de nenhuma verdura ou legume para indivíduos com 

diabetes, assim como não existe a proibição de nenhum alimento. 

 O consumo de verduras e legumes contribui para a ingestão de fibras. 

 O consumo de verduras e legumes iniciando as refeições principais contribui 

para o aumento da saciedade, dada a quantidade de fibras ingerida. 

 

Pressão alta piora o controle do diabetes? (Vídeo 17) 
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Objetivo Educativo: Reconhecer a relação entre diabetes e hipertensão e 

diferenciar os conceitos de sal e sódio. 

Mensagem Educativa: A hipertensão pode agravar o controle da glicemia, 

influenciando negativamente na qualidade de vida dos indivíduos. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 A hipertensão pode aumentar as complicações da hiperglicemia, ao intensificar 

a circulação e agitação da glicose no sangue. 

 A hipertensão associada com a hiperglicemia prolongada pode acelerar o 

desenvolvimento das complicações do diabetes. 

 O termo "Sal de cozinha" ou "Sal marinho" refere-se ao composto cloreto de 

sódio, sendo o sódio um composto do “Sal”. 

 

O que são ultraprocessados? (Vídeo 18) 

 

Objetivo Educativo: Identificar alimentos ultraprocessados. 

Mensagem Educativa: Alimentos ultraprocessados são aqueles que possuem 

uma complexa formulação para tornarem-se convenientes para a ingestão e 

conservação. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 Alimentos ultraprocessados são aqueles intensamente modificados pelas 

indústrias, sendo difícil o reconhecimento dos alimentos naturais ou 

ingredientes presentes no alimento final. 

 A lista de ingredientes é essencial na identificação dos alimentos 

ultraprocessados, onde podemos identificar grande número de ingredientes e 

compostos não usuais no preparo natural dos alimentos. 

 Geralmente, alimentos ultraprocessados contêm quantidade elevada de açúcar 

e gordura em sua composição, sendo o seu consumo contínuo não 

recomendado. 

 

Diabetes e atividade física (Vídeo 19) 
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Objetivo Educativo: Reconhecer os benefícios da prática de atividade física 

para o controle glicêmico. 

Mensagem Educativa: A contração muscular favorece a redução da glicemia, 

independente da ação da insulina. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 A contração muscular possibilita a absorção da glicose independente da 

presença de insulina. 

 A prática de atividade física contribui para o controle da glicemia. 

 O uso de insulina associado à atividade física pode ser perigoso, devido à 

possibilidade de hipoglicemia. 

 

Rotina com diabetes (Vídeo 20) 

 

Objetivo Educativo: Reconhecer que os indivíduos com diabetes podem ter 

uma vida normal. 

Mensagem Educativa: As condições impostas pelo diabetes não impedem os 

indivíduos de realizarem as suas atividades rotineiras. 

 

Conteúdo sintetizado: 

 O indivíduo com diabetes não possui limitações em sua rotina. 

 O indivíduo com diabetes deve apenas ter mais atenção com alguns aspectos 

da alimentação, porém este cuidado deveria ser estendido para todos os 

indivíduos, independente da doença. 

 As atividades inseridas na rotina do indivíduo com diabetes podem ser 

incômodas no momento do diagnóstico, mas com o tempo tornam-se muito 

usuais e não interferem na rotina habitual de um indivíduo. 

 

 

3.1.2. Filmagem 

 

Os vídeos foram gravados exclusivamente no estúdio de gravação do setor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, da Faculdade de Saúde Pública-FSP da 
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Universidade de São Paulo-USP. Para gravações no formato de tela “16:9”, 

apropriado para a plataforma de divulgação, foi utilizada câmera de alta definição 

(720p), com microfone acoplado. 

 

3.1.3. Pós-produção 

 

A edição dos vídeos foi realizada no Laboratório Apoio à Pesquisa e Informática 

(LAPI) do Departamento de Nutrição da FSP-USP. Utilizou-se uma combinação de 

programas de edição de vídeo, sendo eles: Windows Movie MakerTM, destinado à 

compilação, cortes e ajustes de imagem; Microsoft Power PointTM, destinado à criação 

de animações, como elementos de interação para melhor compreensão dos vídeos; 

BlenderTM, destinado à adição de animações, efeitos visuais e finalização do vídeo. 

 

3.2. DIVULGAÇÃO 

 

Os vídeos e suas informações apresentam uma sequência lógica de exibição, 

abrangendo os principais assuntos relacionados com DM. Assim, para a divulgação, 

o nome “Diabetes Tipo Fácil” foi adotado, o qual aproveitou que as informações dos 

vídeos poderiam ser utilizadas pelos indivíduos com um dos dois principais tipos de 

DM, e remeteu à simplicidade do conteúdo apresentado. 

 

3.2.1. “YouTube” 

 

Após a finalização da produção dos vídeos, eles foram armazenados e 

divulgados na plataforma “YouTube”, em um canal criado, chamado “Diabetes Tipo 

Fácil”. Para que os vídeos pudessem ser buscados, relacionados e acessados, essa 

plataforma apresenta um sistema próprio de marcadores, os quais se assemelham à 

definição de metadado apresentado por RODRIGUEZ (2002), uma vez que são 

palavras utilizadas para descrever o conteúdo. Assim, os marcadores foram 

responsáveis pela estruturação das informações na plataforma utilizada. 

Utilizando o conceito de “aboutness” apresentado por INGWERSEN (1992), os 

marcadores utilizados (QUADRO 2) foram variantes das palavras-chave principais 
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apresentadas em cada vídeo. Possibilitando o acesso aos vídeos por duas vias 

distintas no “YouTube”: a busca direta por vídeos utilizando algum dos termos listados, 

seja no próprio “YouTube” ou em outros buscadores da “internet”, como o “Google”; e 

pela sugestão para acessar aos vídeos, durante o acesso a outros vídeos com os 

mesmos marcadores. O termo “diabetes” será utilizado em todos os vídeos, uma vez 

que todas as produções são relacionadas com este tema, e pretendeu-se atingir o 

público que busca informações sobre o assunto com qualquer um dos vídeos 

publicados.  

Adicionalmente, cada vídeo permitiu a fixação de dois “links” para outros vídeos 

do canal num recurso denominado “Tela Final”, no qual sempre foram relacionados 

vídeos predecessores ao vídeo reproduzido, caso o internauta não tenha acessado o 

conteúdo e o vídeo sucessor ao vídeo acessado, para incentivar o internauta a 

continuar assistindo aos vídeos do canal. Com propósito similar a esse último caso, 

os vídeos também foram relacionados de forma sequencial em uma “Playlist”, recurso 

do “YouTube” que permite aos internautas interessados assistirem, initerruptamente, 

aos vídeos na ordem correta de publicação.  

 

3.2.1. “Facebook” 

 

Para ampliar o número de acessos, o “Facebook” também foi utilizado na 

divulgação dos vídeos. Por meio de uma página na rede social chamada “Diabetes 

Tipo Fácil”, foram divulgadas imagens e pequenos trechos dos vídeos, para atrair os 

usuários da rede social para acessar aos vídeos no “YouTube”. Dessa forma, a página 

do “Diabetes Tipo Fácil” serviu apenas como um redirecionador, uma vez que os 

vídeos completos não foram armazenados no “Facebook”. 
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QUADRO 2. Marcadores para indexação no “YouTube”. 

 

Vídeo Marcadores 

1 diabetes; glicose; frutose; sacarose; açúcar; carboidrato. 

2 diabetes; pâncreas; insulina; glicose. 

3 diabetes; açúcar; gordura visceral; insulina; resistência insulínica; frutose. 

4 diabetes; diabetes mellitus tipo 1; insulina; pâncreas; glicose. 

5 diabetes; diabetes mellitus tipo 2; gordura visceral; insulina; resistência insulínica; glicose. 

6 diabetes; açúcar; diabetes mellitus tipo 1; diabetes mellitus tipo 2; hiperglicemia; glicose. 

7 diabetes; hiperglicemia; glicose; hipoglicemiantes orais; insulina exógena. 

8 
diabetes; hipoglicemia; glicose; açúcar; hipoglicemiantes orais; insulina exógena; correção 
de hipoglicemia. 

9 diabetes; automonitoramento; hiperglicemia; hipoglicemia; resistência insulínica; glicose. 

10 
diabetes; carboidrato; índice glicêmico; automonitoramento; horário das refeições; 
alimentação. 

11 diabetes; contagem de carboidratos; carboidrato; alimentação; refeições. 

12 diabetes; rotulagem; alimentos industrializados; embalagem; tabela nutricional. 

13 diabetes; diet; light; zero; alimentação; rótulo; alimentos industrializados; tabela nutricional. 

14 diabetes; edulcorantes; adoçantes; alimentação; diet; light. 

15 diabetes; frutas; alimentação; fibras; refeições. 

16 diabetes; hortaliças; alimentação; fibras; refeições. 

17 diabetes; sal; sódio; hipertensão; complicações do diabetes. 

18 diabetes; ultraprocessados; alimentação; alimentos industrializados; rótulo; embalagem. 

19 diabetes; atividade física; contração muscular; glicose. 

20 
diabetes, diabetes mellitus tipo 1; diabetes mellitus tipo 2; rotina; insulina; glicose; 
alimentação. 

 

 

3.3. ANÁLISE 

 

Os vídeos foram analisados de duas formas paralelas: foram realizadas 

entrevistas presenciais para a análise da eficácia da transmissão das informações em 

cada vídeo; e verificou-se o impacto da divulgação e como os vídeos foram acessados 

na internet, por meio do alcance dos acessos e informações complementares dos 

internautas no “YouTube”. 

 

3.3.1. Compreensão das informações 

 

Buscando validar a capacidade de transmissão das informações de cada vídeo, 

que seriam disponibilizados na “internet”, realizou-se uma análise da compreensão 

dos indivíduos de interesse por meio de entrevistas individuais com os usuários do 
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PAG, no Centro de Saúde Geraldo de Paula Souza (Parecer nº 1.885.877; Comitê de 

Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública).  

Foram realizadas 100 entrevistas, entre indivíduos com DM tipo 1 ou 2, e 

familiares. As entrevistas foram realizadas de forma individual, nas quais os 

interessados foram convidados para a leitura e assinatura do TCLE (ANEXO 2), e 

após a exibição de um único vídeo, foi realizada a entrevista, gravada em dispositivo 

adequado, utilizando-se perguntas abertas, específicas para cada vídeo de acordo 

com o QUADRO 3, com um formulário auxiliar (ANEXO 5).  

 

Quadro 3. Questões abertas utilizadas nas entrevistas, de acordo com o vídeo exibido. 

VÍDEO QUESTÃO 

1 

Quem tem açúcar no sangue? 

Qual a diferença entre açúcar e glicose? 

Se a glicose é doce, como ela pode estar presente em alimentos salgados? 

2 

Como a glicose varia no sangue? 

Qual a função do pâncreas? 

O que pode atrapalhar a absorção da glicose? 

3 

Quando a pessoa tem diabetes, o pâncreas para de funcionar? 

O que as células beta fazem? 

Como surge o diabetes tipo 1? 

4 

O que pode atrapalhar a ação da insulina? 

Como a gordura diminui a ação da insulina? 

Quem tem resistência à insulina, tem diabetes? 

5 

Como o diabetes tipo 2 começa? 

Como o diabetes tipo 2 pode evoluir? 

Qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e tipo 2? 

6 

O que pode fazer a glicemia aumentar? 

Como a glicose em excesso no sangue pode prejudicar a circulação? 

Quais as consequências de manter a glicose elevada no sangue? 

continua 
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Quadro 3. Questões abertas utilizadas nas entrevistas, de acordo com o vídeo exibido 

(continuação). 

VÍDEO QUESTÃO 

7 

Qual a diferença entre a ação dos sensibilizadores de insulina e os secretagogos de 
insulina? 

Quem precisa usar este tipo de medicamento? 

Como a insulina exógena substitui a insulina do nosso corpo? 

8 

O que causa a hipoglicemia? 

Paralelamente aos sintomas, como identificar a hipoglicemia? 

Como corrigir a hipoglicemia? 

9 

Por que devemos estar cientes dos valores de nossa glicemia? 

Por que você considera importante anotar esses valores? 

Como você lida com essas anotações na rotina? 

10 

Como os horários influenciam no controle glicêmico? 

Você costuma fazer lanches entre as refeições? 

O que é o índice glicêmico? 

11 

Quem pode se favorecer da contagem de carboidratos? 

Quais são os passos da contagem de carboidratos? 

Por que ela é boa? 

12 

Por que devemos conhecer o alimento que ingerimos? 

Como saber o ingrediente em maior quantidade em algum alimento? 
Como reconhecer as formas que os carboidratos estão descritos nas embalagens dos 
alimentos? 

13 

Qual a diferença entre “Diet” e “Light”? 

“Diet” e Zero são a mesma coisa? 

Quais os riscos dos produtos identificados como "Zero"? 

14 

O que diferencia os adoçantes artificiais dos naturais? 

Qual a importância da variação nos tipos de adoçantes ingeridos? 

Qual é o melhor adoçante? 

15 

Existe alguma fruta que seja proibida para os indivíduos com diabetes? 

Qual a vantagem do consumo de frutas? 

Qual a importância dos horários de ingestão de frutas? 

16 

Existe alguma verdura ou legume que seja proibido para os indivíduos com diabetes? 

Qual a vantagem do consumo de verduras e legumes? 

Qual a vantagem de começar o almoço ou jantar pelas verduras e legumes? 

17 

Qual a relação da hipertensão com diabetes? 

Como a pressão alta interfere com nas complicações do diabetes? 

Qual a diferença entre sal e sódio? 

18 

O que são alimentos ultraprocessados? 

Como podemos identificar esses alimentos? 

Qual a relação entre a ingestão de ultraprocessados e o diabetes? 

19 

Como a atividade física influencia no controle da glicemia? 

Quais os cuidados que devem ser tomados na prática de atividade física? 

A pratica de atividade física substitui a injeção de insulina? 

20 

O que o indivíduo com diabetes pode fazer? 

O que o indivíduo com diabetes não pode fazer? 

A rotina de um indivíduo com diabetes deve ser diferente da rotina de um indivíduo sem 
diabetes? 
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Os questionários foram desenvolvidos de acordo com o conteúdo de cada 

vídeo, investigando o alcance dos objetivos educativos e informações contidas nos 

vídeos. Após a exibição, esperava-se a reprodução das informações contidas nos 

vídeos com as palavras dos entrevistados, preferencialmente sem o uso dos exatos 

termos utilizados, considerando essa capacidade como o entendimento das 

informações e, portanto, a compreensão sobre o vídeo. 

As conversas foram transcritas e foi realizada análise do conteúdo, de acordo 

com os métodos de interpretação de sentido propostos por GOMES (2007), com a 

leitura exaustiva das entrevistas, e identificação da compreensão das informações e 

atribuição de sentido, obtendo-se uma síntese interpretativa dos relatos. A 

compreensão foi identificada de acordo com a reprodução das informações que foram 

consideradas como o resumo do conteúdo de cada vídeo (Item 3.1.1.4).  

A partir desta identificação, foram determinados percentuais de compreensão, 

estabelecidos por todas as entrevistas realizadas para cada vídeo. Desta forma, foi 

possível determinar o percentual de compreensão dos vídeos individualmente e do 

canal “Diabetes Tipo Fácil” de forma geral, para que a eficácia das transmissões de 

informação fosse verificada. 

Para a projeção dos resultados das entrevistas sobre os dados de acesso aos 

vídeos na “internet”, foram coletadas as idades dos entrevistados, a qual foi distribuída 

em grupos etários utilizados pelo “YouTube”: 18 a 24 anos; 25 a 34 anos; 35 a 44 

anos; 45 a 54 anos; 55 a 65 anos; acima de 65 anos. 

 

3.3.2. Alcance na “internet” 

 

A plataforma “online” “YouTube Analytics” foi utilizada, recurso disponibilizado 

pela própria plataforma de armazenagem, o “YouTube”, para levantamento e 

cruzamento de informações de acesso aos vídeos publicados. O “YouTube Analytics” 

disponibiliza somente os valores absolutos referentes ao número de acessos, os 

demais dados são disponibilizados apenas por médias e percentuais. Todos os dados 

foram acessados “online” e exportados para planilhas do programa Microsoft Excel 

365TM.  
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Foram obtidos os dados de sexo, idade e dispositivos de acesso dos 

internautas. Esses dados são obtidos pelo o “YouTube Analytics” por meio do cadastro 

dos usuários no “YouTube”, arquivos “cookies” de “sites” terceiros e identificadores 

anônimos presentes nos dispositivos de acesso, como computadores, telefones 

móveis, “tablets”, televisores com acesso à “internet” e “videogames”, respeitando as 

políticas de privacidade e termos de uso assinados pelos usuários e internautas em 

cada dispositivo ou plataforma utilizada. 

A idade dos internautas foi identificada somente a partir dos 13 anos, por conta 

dos termos de uso da plataforma que não permite a utilização por indivíduos com 12 

anos ou menos. Assim, a classificação dos dados de acesso se deu pelos grupos 

etários: 13 a 17 anos; 18 a 24 anos; 25 a 34 anos; 35 a 44 anos; 45 a 54 anos; 55 a 

65 anos; acima de 65 anos. 

Também se buscou o número de acessos de cada vídeo publicado, ou seja, o 

número de vezes que a página de cada vídeo foi carregada por um usuário do 

“YouTube” e o vídeo teve a sua exibição iniciada. Complementarmente, também foram 

analisados os dados de tempo de visualização dos vídeos, ou seja, o tempo que o 

internauta permaneceu com o vídeo sendo exibido, permitindo avaliar 

percentualmente a exposição do internauta às mensagens educativas, já que foi 

possível analisar o momento em que o usuário deixa de exibir o vídeo. Esses dados 

permitiram analisar a demanda de informações, uma vez que os acessos mostram os 

usuários que voluntariamente buscaram o conteúdo sobre DM, e analisar o público 

que considerou mais interessante a forma de apresentação das informações adotadas 

no desenvolvimento deste estudo. 

Também foi verificada a origem de tráfego dos internautas que acessaram os 

vídeos, ou seja, os “sites” e plataformas de buscas, como o “Facebook”, que os 

direcionaram para a página de exibição dos vídeos no “YouTube”. 

O conjunto dessas análises permitiu, então, verificar quem foi o público 

interessado nas informações sobre DM na “internet” no Brasil; como os vídeos, nos 

moldes adotados, foram recebidos; e qual o público mais interessado em receber as 

informações desse modo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. VÍDEO PILOTO 

 

Foram entrevistados 20 participantes do PAG, sendo 8 familiares de indivíduos 

com DM tipo 1 ou tipo 2, 5 indivíduos com DM tipo 1 e 7 indivíduos com DM tipo 2. Os 

indivíduos assistiram ao vídeo piloto (disponível para acesso de forma privada no 

ANEXO 6) individualmente e em seguida foram entrevistados segundo um 

questionário (ANEXO 3), para a obtenção de informações quanto à compreensão da 

mensagem, retenção ao vídeo, didática das figuras apresentadas e falas do vídeo.  

Quando questionados sobre a mensagem pretendida no vídeo, a maioria (18) 

dos entrevistados foi capaz de identificar que o vídeo apresentava as diferenças entre 

glicose e açúcar. Os relatos ainda ressaltaram que os alimentos não precisavam ser 

doces para conter glicose, mostrando que a mensagem do vídeo foi clara o suficiente 

para que os entrevistados pudessem repetir com suas próprias palavras. Em dois 

casos, ambos com familiares de indivíduos com DM tipo 2, não foi obtida a reprodução 

da mensagem com êxito, obtiveram-se relatos que associavam o vídeo com a 

proibição do açúcar para indivíduos com DM, sendo que no vídeo não é apresentado 

esse posicionamento. O comentário de um entrevistado, indivíduo com DM tipo 1, que 

compreendeu plenamente a mensagem do vídeo, apresenta alguns apontamentos 

que podem justificar a falta de retenção ao conteúdo do vídeo: 

 

“(...) A voz do locutor inicial é horrível. Estranha. A brincadeira do início 

atrapalha, já leva direto pra informação. Chega mais rápido no foco. (...) Ele é confuso 

na hora que você está explicando sobre as moléculas de carboidrato e a hora que 

transforma o amido. (...) Pra quem nunca ouviu, fica complicado. (...)” (Relato de 

usuário do PAG com DM tipo 1) 

 

Com esse relato, é possível supor que para pessoas pouco habituadas com os 

termos utilizados, a rápida apresentação de termos técnicos pode levar ao 

desinteresse antes do vídeo apresentar a sua mensagem. Apesar disso, todos os 

entrevistados fizeram comentários que indicavam que o vídeo não estava tedioso, 

porém como a pergunta para a obtenção desse relato estava diretamente ligada com 
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à declaração de interesse do entrevistado no vídeo, possivelmente uma resposta 

negativa poderia constranger o entrevistado. 

Quanto às figuras apresentadas durante o vídeo, todos os relatos 

reconheceram a sua importância para a didática do vídeo. A transcrição do relato 

abaixo elucida os resultados encontrados: 

 

“(...) A imagem é tão importante quanto o som, olhando a imagem você entende 

bem o que é falado. (...)” (Relato de usuário do PAG com DM tipo 1) 

 

Em relação aos discursos dos interlocutores e som do vídeo, alguns 

entrevistados (4) se incomodaram com a voz apresentada no começo, e os relatos 

indicam que não foi entendida a intenção da utilização da voz, como observado no 

trecho de um relato abaixo. 

 

“(...) Era pra ser um professor? [sobre a voz inicial do vídeo] Eu não entendi 

muito bem o porquê ela era daquele jeito. (...)” (Relato de usuário do PAG, familiar de 

indivíduo com DM tipo 2) 

 

O vídeo piloto norteou a continuação do desenvolvimento do projeto, no qual 

essas informações foram utilizadas para a escrita dos roteiros dos vídeos, conforme 

descrito nos Métodos, no item 3.1.3. 
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4.2. ALCANCE NA “INTERNET” 

 

Entre julho e setembro de 2017, todos os vídeos foram publicados no canal 

“Diabetes Tipo Fácil” no “YouTube” (“links” para os vídeos estão disponíveis no 

ANEXO 6). Após oito meses de publicação, ou seja, o período entre julho de 2017 e 

fevereiro de 2018, obtiveram-se 3.174 acessos no canal, contando todos os vídeos 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Número de acessos dos vídeos publicados no canal “Diabetes Tipo Fácil” do 

“YouTube” entre 10 de julho de 2017 e 16 de fevereiro de 2018 (8 meses). 

Vídeo Título Duração Publicação Acessos 

1 Açúcar no Sangue?  3'39" jul/17 148 

2 O que é diabetes?  2'53" jul/17 153 

3 Diabetes Tipo 1?  2'21" jul/17 165 

4 Resistência Insulínica  2'35" jul/17 193 

5 Diabetes Tipo 2?  2'15" jul/17 147 

6 A glicose está alta?  3'56" jul/17 164 

7 Abaixando a Glicemia   5'34" jul/17 156 

8 Deu hipo?  5'41" jul/17 162 

9 Como controlar o diabetes?  3'48" jul/17 148 

10 Tem horário pra comer?  4'30" ago/17 117 

11 Contando Carboidratos  5'28" ago/17 163 

12 Você sabe ler o rótulo?  5'49" ago/17 179 

13 Diet X Light 4'52" ago/17 185 

14 Açúcar ou adoçante?  4'35" ago/17 159 

15 Pode comer fruta?  5'23" ago/17 138 

16 Beterraba e Diabetes 2'56" ago/17 149 

17 Pressão alta piora o controle do diabetes?  3'26" ago/17 164 

18 O que são ultraprocessados?  6'24" set/17 151 

19 Diabetes e atividade física  2'24" set/17 167 

20 Rotina com Diabetes  4'30" set/17 166 

Fonte: “YouTube Analytics” 

 

Foram 158 acessos, em média, por vídeo. O vídeo “Tem horário pra comer?”, 

o qual abordou o favorecimento do controle da glicemia por meio de horários regulares 

das refeições, obteve o menor número de acessos (117) no período analisado. 

Enquanto o vídeo “Resistência Insulínica”, sobre o mecanismo de desenvolvimento 

de resistência à ação da insulina, obteve o maior número de acessos (193). 

O público foi predominantemente feminino (62%), distribuído nos grupos 

etários: 25 aos 34 anos (17%), 35 aos 44 anos (19%) e acima de 65 anos (17%) 



47 
 

 

(Figura 1). Por outro lado, o público masculino (38%) concentrou-se no grupo etário 

de 18 aos 24 anos (28%). Não foram encontrados acessos de internautas do sexo 

masculino entre 45 e 54 anos ou acima de 65 anos. 

 

Figura 1. Gênero e idade do público internauta que assistiu aos vídeos do canal “Diabetes Tipo 

Fácil” no “YouTube”. 

 

Fonte: “YouTube Analytics” 

 

Os vídeos foram assistidos, em média, por 2 minutos e 15 segundos, valor que 

representa 57% do tempo médio da duração completa de todos os vídeos. Porém, o 

vídeo “Pressão alta piora o controle do diabetes?”, que tem a duração completa de 3 

minutos e 26 segundos, foi assistido por 2 minutos e 39 segundos em média, valor 

que representa 77% da duração completa. Já o vídeo com a maior duração (“O que 

são ultraprocessados?” – 6 minutos e 24 segundos) apresentou o tempo médio de 

visualização de 2 minutos e 21 segundos, ou seja, apenas 37% de sua duração 

completa (Figura 2). Não é esperado que os internautas assistam os vídeos 

completos, uma vez que os momentos finais de cada vídeo são destinados a 

conclusão e créditos (última cena presente em cada roteiro de vídeo), sendo 

conteúdos não essenciais para a compreensão da mensagem. 

Retirando, do tempo de duração completa de cada vídeo, os segundos das 

cenas de conclusão e créditos, é obtida a duração corrigida, para que então, sejam 

apenas avaliados os minutos com conteúdo relevante a ser transmitido (Figura 3). 

Assim, observa-se que o tempo médio de visualização de 2 minutos e 15 segundos 

passa a representar 72% do conteúdo assistido dos vídeos. Em quatro vídeos, esse 
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percentual de conteúdo assistido ultrapassou 90%: “O que é diabetes?” (1 minuto e 

56 segundos - 93%), “Diabetes Tipo 1” (1 minuto e 37 segundos - 96%), “Diabetes 

Tipo 2” (1 minuto e 29 segundos - 94%) e “Como controlar o diabetes?” (2 minutos e 

24 segundos - 94%). É suposto que os conteúdos desses vídeos chamaram mais 

atenção por caracterizarem um conteúdo que, dentro do proposto, simboliza o cerne 

das informações que foram desenvolvidas nos demais vídeos. 

 

Figura 2. Descrição sobre duração completa dos vídeos e a média dos minutos assistidos pelos 

internautas. 

 

Fonte: “YouTube Analytics” 

Figura 3. Descrição sobre duração corrigida dos vídeos e a média dos minutos assistidos pelos 

internautas. 

 

Fonte: “YouTube Analytics” 
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A seguir, relacionaram-se às informações de tempo de visualização dos vídeos 

com os demais dados de acesso, pois entendeu-se que os minutos assistidos 

representavam os mais importantes dados obtidos na plataforma, uma vez que 

apontam o interesse dos internautas e relevância atribuída aos temas desenvolvidos 

nos vídeos. 

Cruzando as informações de acessos por grupos etários com as informações 

quanto ao tempo de visualização dos vídeos (Figura 4), encontrou-se que o canal 

“Diabetes Tipo Fácil” é mais acessado pelo público jovem (18 a 24 anos) (43%), 

porém, em média, esse público não assiste aos vídeos de forma suficiente, pois 

apresenta apenas 35% de tempo de visualização. Por outro lado, os idosos 

(internautas com mais de 65 anos) foram aqueles mais expostos às mensagens 

educativas dos vídeos, com um tempo médio de visualização de 89%, apesar de ainda 

representarem uma pequena parcela do público de internautas que acessou o canal. 

 

Figura 4. Relação entre o acesso aos vídeos e tempo de visualização médio, por grupo etário. 

 

Fonte: “YouTube Analytics” 
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Quanto aos dispositivos utilizados para acessar aos vídeos, o telefone móvel 

foi o mais utilizado (53%). O computador também representa uma importante parcela 

dos acessos (43%), porém entre aqueles que acessaram por este dispositivo o tempo 

de visualização dos vídeos foi baixo (33%). Adicionalmente, os televisores com 

acesso à “internet” também apareceram como dispositivos de acesso aos vídeos no 

período analisado, e apesar do baixo número de acessos, por esse dispositivo o tempo 

de visualização foi de 90% (Figura 5). 

 

Figura 5. Relação entre os dispositivos utilizados para o acesso e o tempo de visualização (%). 

 

Fonte: “YouTube Analytics” 

 

A maior utilização do celular para acessar os vídeos, em relação ao uso do 

computador e a aparição de uso de televisores com acesso à “internet” são 

condizentes com os achados do levantamento do IBGE (IBGE, 2016), que evidenciam 

o crescimento do uso de dispositivos alternativos para acesso à “internet”. 

A origem do tráfego dos internautas encontra-se na FIGURA 6, na qual também 

se relacionou o tempo de visualização a fim de tentar identificar a origem dos 

internautas mais interessados no conteúdo.  
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Figura 6. Relação entre a origem do tráfego dos internautas que acessaram os vídeos no 

“YouTube” e o tempo de visualização (%). 

 

Fonte: “YouTube Analytics” 
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retorna resultados que contenham no título ou marcadores indexados as palavras 

buscadas; 10% do público assistiram aos vídeos de forma sequencial, por meio da 

“Playlist” criada, porém não foi possível quantificar quantos internautas assistiram a 

todos os vídeos publicados com os dados fornecidos pelo “YouTube Analytics”; 9% 

do público assistiram a, pelo menos, dois vídeos sequencialmente, uma vez que este 

percentual representa o público que foi direcionado a algum vídeo por meio da “Tela 

Final”, recurso que permitiu a fixação de um “link” para algum vídeo produzido ao final 

da visualização de um outro vídeo, conforme descrito no item 3.2.1.  

O tempo de visualização dos vídeos pelos internautas, cuja origem de tráfego 

foi o “Facebook” ou recursos do “YouTube”, não se destacou perante aos dados 

analisados anteriormente, permanecendo, em média, em cerca de 50%. Porém, os 

internautas que assistiram aos vídeos por direcionamentos de pesquisas externas na 

“internet” (por mecanismos de buscas, como o “Google” por exemplo), visualizaram, 

em média, 89% dos conteúdos apresentados nos vídeos. Essa informação nos 

permite afirmar que, apesar de ainda ser um público pequeno, aqueles que 

encontraram os vídeos do “Diabetes Tipo Fácil” em suas buscas na “internet” foram 

apresentados a um conteúdo que foi considerado relevante para a busca, uma vez 

que só interromperam a reprodução ao final dos vídeos.  
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4.3. ENTREVISTAS 

 

Foram realizadas cem (100) entrevistas com os usuários do PAG, sendo 52 

indivíduos com DM tipo 2, 28 acompanhantes familiares de indivíduos com DM, e 20 

indivíduos com DM tipo 1. A maioria dos entrevistados (59%) eram mulheres, com 

distribuição de idade crescente para ambos os sexos (Figura 7). Os indivíduos 

assistiram aos vídeos, em sessões individuais e em seguida foram entrevistados 

segundo questionário específico (ANEXO 5), para a obtenção de informações quanto 

à compreensão do vídeo. 

 

Figura 7. Distribuição dos entrevistados que assistiram aos vídeos, segundo sexo e grupo 

etário. 

 

(*) Não foram entrevistados indivíduos com idade inferior a 18 anos 

 

A média total de idade dos entrevistados foi de 57 anos, e foram levantados 

dados referentes ao tempo de diagnóstico de DM, o qual teve a média de 22 anos 

para indivíduos com DM tipo 2, e 25 anos para indivíduos com DM tipo 1 (Figura 8). 
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Figura 8. Média de idade dos entrevistados e tempo do diagnóstico com DM, em anos, dos 

entrevistados. 

 

 

A compreensão sobre cada vídeo foi analisada e apresentada em escala 

percentual. Cada vídeo apresentou a média de 81% de compreensão, onde 3 vídeos 

tiveram 100% de compreensão pelo público e a menor compreensão foi de 60% em 

apenas um vídeo. 

Figura 9. Percentual de compreensão dos entrevistados por cada vídeo. 
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O primeiro vídeo publicado foi exibido para público com média de 70 anos e 

apresentou 67% de compreensão. Notou-se dificuldade em compreender a diferença 

entre glicose e açúcar, bem como a noção acerca da composição de alimentos 

salgados. Porém ainda assim foi observado satisfatório percentual de compreensão. 

Já o segundo vídeo foi exibido para um público com 56 anos em média, e apresentou 

compreensão de 87%. Neste caso, os problemas relacionados à compreensão do 

vídeo foram identificados pela dificuldade dos entrevistados em identificar os possíveis 

mecanismos que pudessem desencadear a redução na ação da insulina. 

O “Vídeo 03” teve um público com idade de 54 anos em média e apresentou 

80% de compreensão, devido à ausência de distinção entre o pâncreas e suas células 

beta nos relatos dos entrevistados. De forma semelhante, o quarto vídeo teve público 

de 55 anos em média e compreensão de 87%, sendo que as limitações identificadas 

na análise de conteúdo foram quanto à evolução da resistência à insulina para o DM. 

A compreensão do quinto vídeo publicado foi de 73%, sendo que o público tinha 

em média 50 anos e a maior dificuldade foi em diferenciar com as próprias palavras 

as diferenças entre DM tipo 1 e DM tipo 2. O sexto vídeo apresentou a compreensão 

de 67%, com uma média de idade elevada do público (72 anos), e o reconhecimento 

da origem das complicações da doença não foi bem compreendido. 

No “Vídeo 07”, o qual abordou os medicamentos relacionados ao DM, o público 

teve satisfatória compreensão (73%), mas de todas as informações apresentadas o 

reconhecimento da ação dos secretagogos de insulina foi insuficiente. No oitavo e 

nono vídeo, sobre hipoglicemia e controle da glicemia, não foram identificadas 

dificuldades na compreensão do conteúdo do público com em média de 52 e 51 anos, 

respectivamente.  

O décimo vídeo publicado apresentou 80% de compreensão dos entrevistados, 

com 70 anos em média, sendo o conceito de índice glicêmico, a informação com maior 

dificuldade de compreensão. O “Vídeo 11”, sobre contagem de carboidratos, 

apresentou 87% de compreensão dos entrevistados (46 anos em média), atribuindo-

se a incompreensão em apenas um dos indivíduos entrevistados. Similarmente, o 

décimo segundo vídeo também apresentou 87% de compreensão dos entrevistados 

sobre rotulagem de alimentos, o público tinha 53 anos, em média. 
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A diferença entre produtos “light” e produtos “diet” foi abordada no décimo 

terceiro vídeo, que foi apresentado para um público com média de 65 anos e 

apresentou 67% de compreensão do conteúdo abordado. Já o “Vídeo 14” abordou 

adoçantes artificiais e apresentou 73% de compreensão, por conta de uma resistência 

em reconhecer as diferenças entre os adoçantes identificada no público com média 

de 63 anos. 

O décimo quinto e décimo sexto vídeo abordaram a importância do consumo 

de frutas e hortaliças, respectivamente. O reconhecimento da importância do consumo 

de frutas foi absoluto entre os entrevistados, com 59 anos de idade em média, uma 

vez que a compreensão foi 100%. Por outro lado, identificou-se dificuldade em 

reconhecer a importância da distribuição da ingestão de hortaliças ao longo do dia, e 

a compreensão foi de 87%, entre os entrevistados, com média de 51 anos de idade. 

O “Vídeo 17” apresentou a menor compreensão pelo público (60%), foi aquele 

com maior média de idade dos entrevistados (73 anos) e abordou um tema mais 

complexo: a relação entre hipertensão e diabetes. Porém mesmo nessas condições, 

foi possível o público compreender ao menos a mensagem principal do vídeo, 

conforme o relato de um familiar de um indivíduo com diabetes, abaixo: 

 

“(...) Então parece que um leva ao outro né, quer dizer, um piora o outro (...)” 

(Relato de usuário do PAG, familiar de indivíduo com DM tipo 2) 

 

Alimentos ultraprocessados foram o assunto do “Vídeo 18”, onde foi identificada 

compreensão de 80% e média de idade do público de 54 anos. Apesar da 

compreensão elevada, empiricamente notou-se nos relatos uma impressão de 

insatisfação baseada na premissa de que os alimentos ultraprocessados são aqueles 

“mais palatáveis”, e ao mesmo tempo os “mais proibidos”, sentimento não condizente 

com a proposta do projeto que não preconiza em suas mensagens a proibição dos 

alimentos, conforme citação a seguir. 

 

“São tudo o que a gente não pode comer e é o que a gente mais gosta. ” (Relato 

de usuário do PAG, indivíduo com DM tipo 2) 
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O décimo nono vídeo abordou a associação da prática de atividade física com 

o controle da glicemia, e obteve 87% de compreensão entre os entrevistados (39 anos, 

em média). Já o vigésimo e último vídeo obteve a compreensão de 80% ao abordar 

assuntos referentes a rotina do indivíduo com diabetes, e os entrevistados, com 48 

anos em média, apresentaram resistência em reconhecer a flexibilidade da rotina dos 

indivíduos com diabetes.  
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4.4. ANÁLISE DA RECEPÇÃO DOS VÍDEOS 

 

Em ambas análises conduzidas, com os dados de acesso aos vídeos na 

“internet” fornecidos pelo “YouTube Analytics” e com os dados obtidos nas entrevistas 

presenciais, o público feminino foi maioria: 62% e 59%, respectivamente. O público 

feminino da “internet” concentrou-se nas faixas etárias de 25 a 45 anos e acima de 65 

anos, porém esse último grupo destacou-se dos demais por apresentar elevado tempo 

de visualização dos vídeos (89%). Tais achados corroboram os achados de 

FONSECA et al. (2017) que, num estudo retrospectivo na cidade de São Paulo com 

1300 mulheres com mais de 65 anos, identificaram uma elevada prevalência de DM 

tipo 2, associada à severa preocupação dessas mulheres com a própria doença.  

Assim, isolaram-se os dados de compreensão das entrevistadas com mais de 

65 anos, a fim de projetar essa compreensão no público da “internet”. Foram 21 

entrevistadas com mais de 65 anos, as quais compreenderam, em média, 75% dos 

conteúdos apresentados nos vídeos. O relato abaixo foi retirado de uma entrevista 

com uma mulher de 85 anos, referente ao vídeo sobre hipoglicemia, o qual apresentou 

100% de compreensão dos entrevistados. 

 

"Foi um vídeo bem educativo, bem básico e nos dias de hoje mostrando o 

celular, (...). Foi bem curto e grosso e claro, bem educativo" (Relato de usuária do 

PAG, 85 anos, DM tipo 2) 

 

Assim, deduz-se que os vídeos do “Diabetes Tipo Fácil” sejam efetivos em 

mulheres idosas, uma vez que essas assistiram aos vídeos e o consideraram 

relevante, não abandonaram a exibição precocemente, e também apresentaram 

elevada compreensão dos conteúdos apresentados. 

Já as mulheres com idade entre 25 e 44 anos, que somam 37% dos acessos 

dos vídeos no “YouTube”, abandonaram os vídeos após, em média, 60% da exibição. 

Apesar disso, nas entrevistas conduzidas com as mulheres (n=11) nesta faixa de 

idade foi observada uma compreensão média de 91% dos conteúdos apresentados. 

Dessa forma, apesar da segunda metade dos vídeos serem menos interessantes para 

as mulheres com idade entre 25 e 44 anos, o interesse foi despertado e para aquelas 

que assistiram o conteúdo até o fim, os vídeos foram eficazes, dada a elevada 

compreensão deste público. 
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Por outro lado, os homens tiveram um comportamento diferente na “internet”, 

já que no “YouTube”, os acessos pelos homens, nas faixas de idade de 44 a 55 anos 

e acima de 65 anos, não foram identificados pelo “YouTube Analytics”. Quanto aos 

entrevistados, houve a participação de homens de todas as faixas etárias definidas, 

mas, apesar das entrevistas serem voluntárias, a distribuição nas faixas de idade dos 

entrevistados reflete o perfil dos usuários PAG e não necessariamente o público 

interessado nos vídeos.  

Em uma pesquisa qualitativa, MENDOZA-CATALÁN et al. (2017) identificaram 

a negação do DM tipo 2, trabalho excessivo, machismo, preferência alimentar, 

ausência de apoio familiar, consumo de álcool, tabagismo e depressão como fatores 

que limitaram o desenvolvimento do autocuidado em homens diabéticos com mais de 

45 anos, representando a ausência da preocupação com a doença, que pode justificar 

a baixa procura aos vídeos por este público. Mas apesar da ausência de acessos por 

homens dessas faixas etárias, a compreensão dos entrevistados foi elevada nos dois 

grupos: 83%, em média, entre os homens entrevistados com idade entre 45 e 54 anos 

(n=7); e 72%, em média, entre os homens entrevistados com mais de 65 anos (n=16). 

Ao mesmo tempo, outros estudos evidenciaram maior susceptibilidade dos 

indivíduos, com mais de 65 anos, ao desenvolvimento de complicações do DM e maior 

risco de óbito por conta de crises hipoglicêmicas ou hiperglicêmicas, quando 

comparado às faixas etárias mais jovens (KIRKMAN et al., 2012; LEE et al., 2016). 

Com essas premissas, o despertar do interesse na doença e o desenvolvimento do 

autocuidado são ainda mais necessários para esses indivíduos. 

Entretanto, os jovens adultos (18 a 25 anos) do sexo masculino mostraram-se 

mais interessados em assistir aos conteúdos, representando 28% dos internautas que 

acessaram aos vídeos. Porém, o baixo tempo de visualização (35%, em média) 

mostra que esses indivíduos perderam o interesse em assistir ao vídeo muito 

precocemente, permitindo a suposição de que o conteúdo não foi desenvolvido de 

maneira que agradasse esse grupo. Nas entrevistas realizadas com esse mesmo 

grupo etário, foram observados 100% de compreensão de todos os entrevistados 

(n=4), porém, empiricamente notou-se falta de interesse desses indivíduos durante a 

reprodução dos vídeos. 

Nesse sentido, GEORGSSON e STAGGERS (2016) encontraram maior 

facilidade e engajamento de jovens no manejo de novas tecnologias associadas ao 

autocuidado em diabetes, que incluem também programas interativos. E RUS e 
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CAMERON (2016) sugeriram que, na “internet”, os jovens com DM preferem 

conteúdos de suporte emocional, em detrimento de vídeos informativos, os quais 

podem ser desencorajadores e promotores de estresse. Presumindo-se, então, que 

essa facilidade no manejo da “internet” permita que os jovens encontrem mais vezes 

os vídeos do “Diabetes Tipo Fácil”, refletindo no número de acessos, mas ao não 

considerar o vídeo de seu interesse, parte em busca de outros meios para suprir a 

sua necessidade. 

Essa análise permitiu delinear como os vídeos foram recebidos por diversos 

públicos, e evidenciou que a forma como os vídeos foram planejados e produzidos 

não permitiu que eles atingissem o público de forma uniforme, como almejado 

inicialmente. A generalização proposta pode ter prejudicado a receptividade dos 

conteúdos, e caso os vídeos fossem planejados para públicos mais delimitados, os 

resultados poderiam ser ainda melhores. Todavia, isso não diminuiu o valor das 

produções, uma vez que elas se mostraram compreensíveis para todos os públicos, 

foram consideradas relevantes por grupos específicos e já existem evidências que o 

uso de vídeos no tratamento dos indivíduos com diabetes pode melhorar o controle 

da glicemia, a longo prazo (BELL et al., 2012). 

Não foram encontradas revisões e documentações que relacionassem o uso 

da “internet” como canal de comunicação focado em políticas públicas para os 

cuidados do DM, mas os indícios deste potencial são evidentes, dado o alcance de 

diferentes públicos possibilitado pela “internet”, e a demanda por informações sobre 

DM. 
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4.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Apesar dos resultados satisfatórios, deve-se apresentar algumas limitações 

que influenciaram nesse estudo, para que todo o desenvolvimento seja entendido. 

Não é usual a sobreposição de funções do pesquisador, mas as características da 

pesquisa o levaram para duas atividades distintas: a produção do conteúdo e a análise 

do conteúdo. Atividades não distribuídas uniformemente pelo período de tempo da 

pesquisa, com possível impacto nos resultados. 

Demandou-se planejamento exaustivo para a produção dos vídeos, implicando 

menor período para que eles ficassem disponíveis no “YouTube”, e 

consequentemente, menor período de análise. E a inevitável escolha do “YouTube” 

como plataforma de armazenamento dos vídeos fez com que os dados fossem 

parcialmente omitidos, quando houve apenas a disponibilização de valores 

percentuais e médias, impossibilitando aprofundamentos na condução da pesquisa. 

E por fim, a condução das entrevistas pelo pesquisador pode ter influenciado 

algumas respostas, uma vez que ele também estava presente nos vídeos que foram 

transmitidos, podendo resultar em algum grau de intimidação no momento da 

realização das entrevistas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A prevalência do DM está em ascensão no mundo, talvez na mesma velocidade 

de evolução das formas de se comunicar e interagir na sociedade. E ao ter diferentes 

tipos de manifestação, atingindo uma grande variedade de indivíduos, o DM cria 

nichos com demandas específicas, mesmo com o compartilhamento de 

características. Essas características comuns que se procurou explorar, e num 

extenso processo de criação foram buscadas teorias da comunicação e informações 

sobre a doença que permitissem a criação de vídeos que pudessem ser aproveitados 

pelos diversos públicos. 

O canal “Diabetes Tipo Fácil” foi eficaz em seu propósito, pois teve a 

capacidade de transmitir com clareza suas mensagens para grande variedade de 

indivíduos relacionados de alguma forma com o diabetes. Porém, o impacto se deu 

em nichos: ficou evidente que o público jovem apresenta demanda de conteúdos 

sobre DM, pois muitos chegaram de alguma forma nos vídeos do “Diabetes Tipo 

Fácil”, mas que não atingiram a expectativa desse público. Entretanto, os idosos, que 

também apresentam demanda de informações sobre diabetes, tiveram mais interesse 

na forma como o assunto foi abordado nos vídeos produzidos para este estudo. De 

todo modo, os vídeos não deixaram de cumprir o seu objetivo, já que a maioria do 

público atingido atribuiu a mesma relevância do pesquisador aos assuntos 

desenvolvidos, compreendeu as mensagens e houve uma boa disseminação, por 

meio da “internet”. Fazendo com que os vídeos fossem eficazes e impactantes. 

Portanto, a “internet” mostrou-se como importante meio para a divulgação de 

informações sobre diabetes, para o público brasileiro de todas as idades, que podem 

colaborar para o tratamento dos indivíduos com a doença e melhora da qualidade de 

vida desses. Visto que a população já se utiliza deste meio para buscar informações 

de saúde, a necessidade do cuidado no preparo do material a ser disponibilizado e o 

envolvimento de profissionais da saúde no processo torna-se essencial. A “internet”, 

não só pode, como, deve ser um espaço a ser utilizado no desenvolvimento de 

políticas públicas em saúde para a comunicação e educação da população.  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1: ROTEIRO DO VÍDEO PILOTO 

 

#01 Glicose ou açúcar? 

Objetivo Educativo: Identificar as diferenças entre os diferentes tipos de 
carboidratos e como são absorvidos. 

Mensagem Educativa: O açúcar é um carboidrato composto por glicose e frutose, e 
essas substâncias são absorvidas de diferentes maneiras pelo nosso organismo. 

Cena 01: Introdução - Carboidratos 

Desenhos de pães, batatas, bolos, macarrão, sacos de arroz caindo infinitamente, 
sob uma narração séria, seguida de uma interrupção. 

VOZ GRAVE 

Os carboidratos são um tipo de molécula 
que formam os alimentos e são 
responsáveis por fornecer energia às 
nossas células, e assim ao nosso 
organismo. 

Corte de som/Apresentador entra no cenário 

Cena 02: Apresentação do canal 

O personagem entra sobrepondo a imagem e começa a falar olhando para o alto, 
como se a voz que narrava fosse divina. 

PERSONAGEM 

Blá... Blá... Blá. As pessoas não querem 
saber isso, ou querem? Elas querem saber 
a diferença entre glicose e açúcar. 

VOZ GRAVE 

Era o que eu ia explicar, se você não me 
interrompesse. 

PERSONAGEM 
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Mas assim está muito chato. Deixa que eu 
assumo daqui. 

O personagem olha para a câmera, rompendo a “quarta parede”. 

PERSONAGEM 

Olá. Aqui vamos apresentar informações 
sobre Diabetes Mellitus tipo 1 e 2 da 
maneira mais simples e lúdica possível, 
partindo de conceitos básicos, para você 
que acabou de descobrir a doença, para os 
pais de crianças com diabetes, e até para 
você que já tem diabetes faz tempo e quer 
saber mais. Meu nome é Felipe, e sou 
nutricionista. Bem-vindo ao Diabetes Tipo 
Fácil. Solta a vinheta.  

Cena 03: Vinheta 

(Vinheta provisória). 

Cena 04: Amido, Glicose e Frutose 

O personagem encontra-se no centro do vídeo, com um fundo branco com azul, 
falando para a câmera.  

PERSONAGEM 

Como vocês viram no começo do vídeo, os 
carboidratos são moléculas que compõe os 
alimentos. Muitas vezes eles dão estrutura 
aos alimentos, representando a maior 
parte deles. 

Um pão aparece na tela. O personagem faz um gesto cortando o pão com mão. O 
personagem vai cortando os pedaços de pão que vão sendo gerados, até que em certo 
ponto aparece uma cadeia de amido. 

PERSONAGEM 

Se liguem no que acontece quando você 
come um pão. 

Corte para vídeo viral que demonstre surpresa 

Isso que vocês estão vendo é uma 
representação do amido. Amido? Acho que 
eu já ouvi esse nome em algum lugar. 
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VOZ GRAVE 

É a Maize... 

O personagem olha para cima perplexo.  

PERSONAGEM 

Xiuuuuuuu.... Você não pode ficar falando 
marca assim.  

O personagem volta a sua atenção para a câmera. 

PERSONAGEM 

É isso mesmo que vocês estão pensando. 
Aquela caixinha amarela tem o amido que 
vem do milho. Esse aqui veio do pãozinho. 
Para o seu corpo, dá na mesma.  

A molécula de amido sofre um zoom, mostrando apenas algumas das moléculas de 
glicose ligadas.  

PERSONAGEM 

Está vendo essas partículas aqui, essa aqui 
é glicose.  

O personagem quebra as partículas, e apenas uma molécula de glicose permanece 
na cena. 

PERSONAGEM 

É com essa danada que os indivíduos com 
diabetes têm problema. Mas por que todo 
mundo fala de diabetes e açúcar?  

Um saco de açúcar aparece do lado oposto da tela. Em seguida, uma partícula de cor 
diferente da glicose aparece ao lado dela e se liga. 

PERSONAGEM 

Por que essa aqui, quando se liga com um 
outro tipo de carboidrato, chamado 
frutose, forma o que chamamos de 
sacarose. 

VOZ GRAVE 

E quem é que estava falando difícil, ein? 



71 
 

 

O personagem olha para a câmera envergonhado. 

PERSONAGEM 

É verdade. Desculpa.... Essas duas aqui, 
a glicose e a frutose, formam o que nós 
conhecemos como açúcar. Esse 
branquinho que você está pensando 
mesmo. Que depois que digerimos, vai 
para o nosso sangue como glicose e 
frutose. 

O personagem olha para o relógio no pulso. 

PERSONAGEM 

Bom, agora já dá para ter uma noção do 
que é glicose, frutose e açúcar né? 

Cena 05: Conclusão e créditos 

O personagem chama o usuário do YouTube para se inscrever no canal, curtir a página 
no Facebook, e alerta sobre os próximos vídeos. Os créditos do vídeo aparecem na 
parte inferior da tela, horizontalmente.  

PERSONAGEM 

Esse foi o primeiro vídeo do Diabetes 
Tipo Fácil toda semana sairá um vídeo 
novo, então se inscreva no canal aqui em 
baixo, e clica no sininho para avisarmos 
você quando o próximo vídeo sair. Se 
você gostou do vídeo, aperta o joinha, é 
muito importante para o canal. Também 
estamos no Facebook, clica aqui para 
curtir a nossa página. Se tiver alguma 
dúvida, ou sugestão, é só escrever aqui 
em baixo! Até a próxima semana. 

Final 
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ANEXO 2: TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

 

Prezado Senhor(a) Usuário(a) do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, 

 

O Programa de Automonitoramento Glicêmico, o qual você faz parte, foi selecionado para participar da 

pesquisa: PRODUÇÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS PARA DIFERENTES PÚBLICOS COM DIABETES 

MELLITUS, sobre a utilização de vídeos na educação em diabetes. Consiste em um projeto do Departamento de 

Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), da Profa. Dra. Ana Maria Dianezi 

Gambardella (e-mail: gambarde@usp.br; telefone: (11) 30617705) e do aluno de Mestrado da Instituição, Felipe 

Daun (e-mail: felipedaun@gmail.com). O objetivo do estudo é a produção de um conteúdo audiovisual sobre 

educação em diabetes para o YouTube, e avaliação de sua receptividade.  

Para direcionar as futuras produções, realiza-se esta exibição do vídeo piloto “Glicose ou Açúcar?”, cujo 

o objetivo educativo é a identificação de diferenças entre os diferentes tipos de carboidratos e como são absorvidos. 

Em seguida, será realizada de uma entrevista com questões abertas para avaliar a produção visual de forma global, 

a transmissão da mensagem, a interferência dos elementos lúdicos adicionados, a qualidade do áudio e dos efeitos 

sonoros. A entrevista será gravada para posterior transcrição dos relados. A participação neste estudo não implicará 

em nenhum tipo de risco. 

Privacidade: Os pesquisadores garantem que as informações de cada participante são confidenciais, e os 

resultados poderão ser divulgados sem qualquer identificação dos participantes. 

Caso o senhor (a) autorize a sua participação neste estudo solicita-se a leitura e preenchimento deste 

Termo de Consentimento.  

 

 

Eu, __________________________________________________________________, usuário do 

Programa de Automonitoramento Glicêmico, declaro que entendi e não tenho qualquer dúvida a respeito das 

intenções desta pesquisa. Assim sendo, autorizo a exibição do vídeo e realização da entrevista gravada. 

 

 

 

São Paulo, ____ de ________________ de 2016 

_______________________ 

Assinatura do participante 

______________________________________________ 

Profª. Dra. Ana Maria D. Gambardella 

(Responsável pela pesquisa) 
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ANEXO 3: FORMULÁRIO AUXILIAR PARA ENTREVISTAS REFERENTES À 

EXIBIÇÃO PILOTO. 

 

NOME: ________________________________________________________ 

 

( ) DM1 

( ) DM2 

( ) FAMILIAR 

( ) OUTRO: ________________________________________________ 

 

1. Este vídeo foi considerado confuso por alguns usuários, você poderia 

falar o que entendeu do vídeo? 

 

2. O que você faria, caso estivesse assistindo ao vídeo e, no meio dele, 

alguém te chamasse para alguma outra atividade não urgente? 

 

3. Os objetos virtuais adicionados foram considerados dispensáveis para 

um vídeo como este, o que você acha? 

 

4. O tom de voz do vídeo pode interferir no seu entendimento? 
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ANEXO 4: ROTEIROS FINAIS DOS VÍDEOS 

 

#01 Açúcar no sangue? 

Objetivo Educativo: Identificar as diferenças entre os diferentes tipos de 
carboidratos e como são absorvidos. 

Mensagem Educativa: O açúcar é um carboidrato composto por glicose e frutose, e 
essas substâncias são absorvidas de diferentes maneiras pelo nosso organismo. 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual branco, com alimentos flutuando ao redor do apresentador, já 
posicionado para falar com a câmera.  

FELIPE 

Oi oi, pessoal. Meu nome é Felipe Daun e 
este é o Diabetes Tipo Fácil! Como eu disse 
no vídeo de apresentação do canal, que 
você pode acessar aqui no link na 
descrição do vídeo, antes de falarmos de 
Diabetes, vamos falar um pouco sobre 
glicose, para tudo ficar mais fácil depois. 
Solta a vinheta. 

Cena 02: Açúcar no sangue 

Cenário virtual branco, com alimentos flutuando ao redor do apresentador, que está 
distraído olhando para cima. No mesmo instante ele percebe que já começou a 
filmagem e começa a falar com a câmera. 

FELIPE 

Já começou? Então vamos lá. 
Vocês já ouviram a expressão 
"açúcar no sangue" né? Será que 
é mais ou menos assim? 

Corte para vídeo simulando cubos de açúcar fluindo numa artéria. 

Vídeo ocupa toda a tela e com um som de liquido fluindo. 

Corte para Apresentador 

FELIPE 
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Na verdade, não. O açúcar no sangue é a 
glicose. 

Corte para vídeo simulando a glicose fluindo numa artéria. 

FELIPE 

E isso todo mundo tem, todo mundo 
precisa ter, é o que nos dá energia. E as 
pessoas falam "açúcar no sangue" por que 
a glicose é um tipo de açúcar.  

Apresentador fica aparentemente confuso, representações de açúcar mascavo e de 
confeiteiro aparecem na tela. 

FELIPE 

Tipo de açúcar? Como açúcar mascavo ou 
aquele de confeiteiro? Não! Na verdade, a 
glicose é uma parte do açúcar. Mas como 
assim?  

Cubo de açúcar aparece na tela, e uma faca começa a cortar. Em certo ponto, um 
zoom é aplicado numa pequena partícula mostrando a glicose grudada na frutose. 

FELIPE 

Se desse para pegar uma faca bem 
pequena, e começar a cortar o açúcar em 
pedaços cada vez menores, nós 
chegaríamos num ponto onde veríamos 
duas coisas diferentes. De um lado temos 
a glicose e de outro a frutose. Ambos são 
açúcares, ou carboidratos (você já ouviu 
esse nome né?) Esses aqui estão na sua 
forma mais simples.  

Corte para vídeo viral de surpresa 

FELIPE 

E quando comemos açúcar, o nosso corpo 
é responsável por separar essas duas e 
mandar a glicose para o nosso sangue.  

Cena 03: Glicose nos alimentos 

FELIPE 
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Muito bem, é assim que temos a glicose no 
sangue. Mas será que só tem glicose no 
açúcar de mesa? Para enxergarmos melhor 
isso, eu selecionei alguns alimentos. 

Um saco de farinha de trigo aparece na tela, seguido de um imenso zoom, 
aparecendo uma cadeia de glicose (amido). 

FELIPE 

A farinha por exemplo, tem como um dos 
seus componentes o amido. Que nada mais 
é do que muitas glicoses juntas, e assim 
como quebramos o a glicose e frutose do 
açúcar branco, quebramos o amido 
também. E para você não achar que estou 
falando besteira, pega um pedacinho de 
pão e deixa bastante tempo na boca. Você 
vai sentir um saborzinho doce. Por que o 
amido foi rompido em glicose. E eu estou 
falando da farinha, justamente por que a 
farinha está presente em muita coisa que 
a gente como, como pão, bolo, macarrão, 
lasanha. Mas a glicose, não está presente 
só no açúcar e na farinha, ela também 
está presente no arroz, na batata, na 
mandioca, no amido de milho, nas 
frutas...  

Corte para vídeo viral 

FELIPE 

Mas isso não nenhum motivo de desespero. 
Eu só estou falando por que é importante 
conhecermos a composição do que a gente 
está comendo e como os alimentos se 
transformam no nosso corpo. Esse 
conhecimento fará com que vocês tenham 
um controle muito maior sobre o Diabetes. 
No próximo vídeo vamos entender o que 
acontece depois que a glicose chega no 
sangue. 

Cena 04: Conclusão e créditos 

Apresentador mais próximo da câmera. 

FELIPE 
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Este foi o primeiro vídeo do canal 
efetivamente. Você já inscreveu e clicou 
no sininho para ser avisado quando eu 
lançar o próximo vídeo? Dá para fazer isso 
aqui em baixo. Se você entendeu e gostou, 
dá um joinha também? Ficou com alguma 
dúvida, ou tem alguma sugestão? Comente 
aqui em baixo. Se não quiser aparecer, 
manda uma mensagem para a minha 
Facebook, tem um link aqui na descrição 
do vídeo. Aproveita que você abriu o 
Facebook, curte a página do Diabetes Tipo 
Fácil e compartilhe o vídeo da semana! 
Até a próxima! 

Final 
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#02 O que é diabetes? 

Objetivo Educativo: Reconhecer a função do pâncreas no corpo, como funciona a 
insulina, e que diabetes é uma condição que interfere nesse processo. 

Mensagem Educativa: O pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina, 
e a insulina é a responsável pela retirada da glicose do sangue para ser utilizada.  

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi oi, pessoal! Meu nome é Felipe Daun e 
esse é o Diabetes tipo fácil. No vídeo 
anterior eu dei uma ideia para vocês sobre 
o açúcar no sangue, que vimos que na 
verdade é glicose, se você perdeu, clica 
aqui em cima para assistir rapidinho e já 
volta aqui. E antes de eu soltar a vinheta, 
vou pedir para você se inscrever no canal 
para não perder nenhum vídeo. Agora 
pode entrar a vinheta. 

Corte para a vinheta. 

Cena 02: Função da glicose 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, posicionado na lateral do vídeo. 
Do seu lado, uma representação de uma artéria com algumas moléculas de glicose 
passando. Num determinado momento, a quantidade de moléculas de glicose sobe. 

FELIPE 

Nós já vimos de onde a glicose a vem, e 
que nós retiramos ela dos alimentos e 
mandamos para o sangue. Mas para que 
ela serve? A glicose no sangue é o que faz 
cada uma das células do nosso corpo 
funcionarem. E para isso dar certo, 
sempre tem uma quantidade disponível no 
sangue, para que ela seja facilmente 
utilizada. Quando nós comemos, essa 
quantidade normalmente sobe. Mas como 
a gente faz para isso diminuir? 

Cena 03: O pâncreas 
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Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, posicionado na lateral do vídeo. 
Uma representação dos órgãos substitui a artéria, e rapidamente os órgãos somem 
deixando apenas o pâncreas na tela.  

FELIPE 

Aqui, nós temos alguns dos nossos órgãos, 
feitos com toda a minha habilidade de 
desenho. 

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Mas a maioria deles não importa agora, 
vamos ficar só com essa linguiça estranha 
e amarela. O pâncreas.  

O pâncreas é deslocado para a lateral e a artéria com as glicoses volta a aparecer. 
Uma animação representando a secreção de insulina e absorção de glicose é iniciada. 

FELIPE 

Quando a quantidade de glicose sobe no 
sangue, o pâncreas libera uma substância 
chamada insulina. E a insulina se liga na 
célula, fazendo que se abra uma porta 
para a glicose entrar.  

Cena 04: O diabetes 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, posicionado na lateral do vídeo. 
A animação de secreção de insulina e absorção de glicose continua, porém em 
determinado momento o sistema para de funcionar 

FELIPE 

Quando acontece algum problema nesse 
mecanismo, e para simplificar, são 2 tipos 
de problema que podem acontecer, a 
glicose não consegue entrar na célula. 
Ficando cada vez mais alta no nosso 
sangue, e assim nós temos um caso de 
diabetes mellitus.  

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 
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E glicose demais no sangue pode resultar 
em muitos problemas. Mas isso são 
assuntos para os próximos vídeos. Por 
sinal, nos próximos dois vídeos eu vou me 
aprofundar melhor nos problemas que 
podem afetar a absorção da glicose, 
explicando o que acontece no diabetes 
tipo 1 e no diabetes tipo 2. 

Cena 05: Conclusão e créditos 

Apresentador mais próximo da câmera. 

FELIPE 

Bem pessoal, esse foi o segundo vídeo do 
Diabetes Tipo Fácil. Você já sabe né? Dê a 
sua curtida aqui em baixo, e se tiver 
alguma dúvida comenta ou manda 
mensagem no Facebook. O link para o 
Facebook está na descrição. Até mais. 

Final 
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#03 Diabetes tipo 1 

Objetivo Educativo: Reconhecer os mecanismos do desenvolvimento do DM1. 

Mensagem Educativa: O DM1 é caracterizado pela destruição da parte do pâncreas 
responsável pela produção de insulina. 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi oi, pessoal! Meu nome é Felipe Daun e 
esse é o Diabetes tipo fácil. No vídeo 
anterior eu mostrei como funciona a nossa 
absorção de glicose, se você não viu clica 
aqui em cima. E como eu disse, alguns 
problemas podem acontecer nesse 
mecanismo, e agora eu vou falar 
especificamente de um deles. 

Cena 02: Células beta 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado na lateral do 
vídeo. Na lateral oposta o pâncreas. Um zoom no pâncreas mostra as ilhotas de 
langhern. 

FELIPE 

Já deu para ter uma noção que o pâncreas 
é um órgão importante (...) pâncreas (...), 
importante pacas.  

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Desculpe. Ele já seria importante se só 
produzisse insulina, mas ele não faz isso. 
A produção de insulina acontece numa 
parte bem pequena dele, nas células beta. 
E somente elas são capazes de produzir 
insulina.  

Cena 03: Diabetes autoimune 
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Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado na lateral do 
vídeo. Na lateral oposta a representação das ilhotas, com as células beta morrendo. 
O sistema de absorção de glicose também é visto, porém sem a secreção de insulina. 

FELIPE 

O que acontece às vezes, é que o corpo de 
algumas pessoas faz uma grande confusão 
e acha que as células beta são algum tipo 
de invasoras, como um vírus ou uma 
bactéria e ele tenta de tudo que é jeito 
acabar com elas. Na maior parte dos casos 
ele é muito eficiente e a pessoa ainda 
criança acaba ficando sem nenhuma 
célula beta para contar história. 

Corte para vídeo em PB. 

FELIPE 

Para fazer burrada ele é eficiente né, mas 
para acabar com uma gripezinha demora 
pra caramba. 

Corte para vídeo normal. 

FELIPE 

Este pequeno problema é chamado de 
autoimunidade. Já que nós acabamos nos 
atacando. E assim temos o Diabetes Tipo 
1. Onde não temos a produção de insulina, 
por que não temos mais quem produzia a 
insulina.  

Cena 04: Conclusão e créditos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Para falar do Diabetes Tipo 2, eu acabei 
dividindo o tema em dois vídeos, por que 
é um pouco mais complicado. Se ficou 
alguma dúvida sobre o tipo 1 comenta aqui 
ou manda mensagem no Facebook. Não se 
esqueça de curtir a página e se inscrever 
aqui no canal, até o próximo vídeo.  
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Final 
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#04 Resistência insulínica 

Objetivo Educativo: Compreender a origem da gordura visceral e reconhecer a 
relação com a resistência da ação da insulina. 

Mensagem Educativa: O ganho de gordura favorece a diminuição da ação da insulina, 
propiciando o desenvolvimento de diabetes. 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi oi pessoal. Esse é o Diabetes Tipo Fácil 
e meu nome é Felipe Daun. Se você quiser 
entender tudo o que eu vou falar no vídeo 
de hoje, dá uma conferida nos vídeos 
anteriores, especialmente no vídeo 
"Açúcar no sangue?" e "O que é diabetes". 
Assiste com calma, e volta aqui. Para 
quem já viu, eu vou dar continuidade nos 
problemas que podem afetar a absorção 
da glicose. E antes de chegarmos no 
Diabetes Tipo 2, vamos falar de algo bem 
simples com um nome difícil: Resistência 
Insulínica. Solta a vinheta. 

Cena 02: Relembrando o sistema de absorção 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, posicionado na lateral do vídeo. 
Na outra lateral a animação de secreção de insulina e absorção de glicose.  

FELIPE 

Vocês já viram esse esqueminha aqui né? 
Também já vimos que no Diabetes Tipo 1, 
a insulina não existe. O pâncreas não 
produz. Mas e se o pâncreas produzisse a 
insulina, mas ela tivesse algum problema 
no caminho? 

A animação muda de comportamento, onde a insulina não se liga na parede da célula 
e a glicose começa a não entrar.  

FELIPE 
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Aqui nós vemos que a insulina tem uma 
dificuldade de se ligar na célula. Por que 
o lugar feito especialmente para ela se 
ligar está em menor quantidade. 

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Mas por que que ele está em menor 
quantidade? O que faz ele ficar em menor 
quantidade? Algumas de nossas células de 
gordura. Elas são um tanto “sacanas” e 
mandam um sinal para as outras células 
pararem de receber tanta insulina.  

Corte para vídeo viral. 

Células de gordura aparecem na animação e mandam um sinalizador para as células, 
diminuindo a quantidade de receptores de insulina. 

FELIPE 

E com uma quantidade menor de insulina 
se ligando nas células. Menor a quantidade 
de glicose que entra na célula. Desse 
jeito, nós começamos a aumentar a 
glicose no sangue, ao mesmo tempo que 
aumentamos a quantidade de insulina que 
está circulando no sangue. Por que o 
pâncreas não sabe da sacana das células 
de gordura e continuam produzindo e 
mandando insulina para o sangue 
normalmente. Para isso nós damos o nome 
de Resistência Insulínica, por que o nosso 
corpo resiste a insulina que está disponível 
para uso. Ter resistência não significa ter 
Diabetes, mas mais detalhes eu vou deixar 
para o próximo vídeo onde nós veremos 
como se estabelece a Diabetes tipo 2. 

Cena 04: Conclusão e créditos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Bom pessoal, obrigado por assistir mais um 
vídeo do Diabetes Tipo Fácil. Não se 
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esqueça de se inscrever e compartilhar os 
vídeos. Qualquer dúvida mande pelos 
comentários daqui ou por mensagem na 
página do Facebook. Até o próximo vídeo. 

Final 
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#05 Diabetes tipo 2 

Objetivo Educativo: Reconhecer os mecanismos de desenvolvimento do DM2 

Mensagem Educativa: O DM2 é caracterizado pelo enfraquecimento da ação da 
insulina, podem evoluir para a parada de sua produção. 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi oi pessoal. Eu sou o Felipe Daun e bem-
vindo a mais um vídeo do Diabetes Tipo 
Fácil! Finalmente vamos entender como 
acontece o Diabetes tipo 2, o mais comum 
deles. Então sem enrolação, vamos para 
vinheta. 

Cena 02: Retomando a resistência 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, posicionado na lateral do vídeo. 
Na outra lateral a animação de secreção de insulina e absorção de glicose 
prejudicada pelas células de gordura. 

FELIPE 

No vídeo anterior eu mostrei como 
acontece a resistência à insulina. E 
também disse que ter essa resistência não 
significa ter diabetes. Isso, por que mesmo 
com a dificuldade da insulina de se 
encaixar na célula, o pâncreas pode 
aumentar a produção a fim de "dar conta" 
desse problema. Ou seja, ele trabalha 
mais e apesar das quantidades de glicose 
ficarem normais, as quantidades de 
insulina vão ficar lá no alto. Estão 
acompanhando? 

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Quando o pâncreas começa a não dar 
conta, e a quantidade de glicose que 
circula no sangue começa a aumentar, nós 
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estabelecemos uma escala que define o 
início do desenvolvimento do diabetes, 
também conhecido como pré-diabetes. E 
a partir de uma quantidade de glicose, já 
começamos a chamar de Diabetes Mellitus 
tipo 2.  

Corte para vídeo viral. 

Cena 03: Diabetes tipo 2 “grave” 

FELIPE 

Até certo ponto, o nosso pâncreas 
continua produzindo insulina. Porém, sem 
uma redução dos fatores que contribuem 
para todo esse sistema corrompido, uma 
hora as células que produzem insulina 
ficam tão sobrecarregadas que param de 
vez de produzir. E a partir desse ponto, o 
diabetes do tipo 2 fica igual ao diabetes 
do tipo 1. Sem insulina produzida pelo 
corpo. Nos próximos vídeos nós veremos 
como nós podemos controlar melhor tudo 
isso, e também o que acontece quando 
largamos mão. 

Cena 4: Conclusão e Créditos 

FELIPE 

Ficou com dúvida? Comente aqui ou por 
mensagem no Facebook. Não deixe de se 
inscrever e curtir o vídeo. No próximo 
vídeo veremos o que acontece quando 
deixamos a glicose alta no sangue por 
muito tempo. Até mais. 

Final 
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#06 A glicose está alta? 

Objetivo Educativo: Identificar as consequências da hiperglicemia. 

Mensagem Educativa: O aumento da concentração de glicose no sangue tem 
consequências para todo o corpo.  

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi oi pessoal. Meu nome é Felipe Daun e 
este é o Diabetes Tipo Fácil. Nos últimos 5 
vídeos eu expliquei como funciona no seu 
corpo o diabetes do tipo 1 e do tipo 2. 
Quer dar uma olhada? Clica aqui em cima. 
Por que hoje, nós veremos um pouco das 
consequências da doença, em particular 
as complicações da glicemia elevada. 

 

Cena 02: Glicemia em números 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado na lateral do 
vídeo. Uma escala de glicemia aparece na lateral e vai alterando de acordo com a 
fala. 

FELIPE 

Nos vídeos anteriores, eu comentei sobre 
níveis altos e normais de glicose no 
sangue. Mas como nós medimos isso? A 
glicemia é medida através dos exames de 
sangue e dos glicosímetros. Em ambos os 
casos, a medida é feita em mg/dl, ou seja, 
quantidade de miligramas a cada 100 ml 
de sangue.  

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Certo. Mas quais são os níveis normais? E 
os elevados? Não é uma análise tão 
simplista assim. Lembram que falamos da 
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relação do que comemos com os níveis de 
glicose? Então, veja que esses níveis serão 
medidos de acordo com os horários. Para 
ficar fácil, vamos falar do jejum primeiro. 
Quando estamos em jejum, ficamos várias 
horas sem comer, e parece uma boa hora 
para medir os níveis normais de glicose. 
Um indivíduo sem diabetes, em jejum 
deve ter um valor inferior a 100 mg/dl de 
glicose no sangue, enquanto um indivíduo 
com o diabetes já estabelecido terá 
valores superiores a 126 mg/dl. Quem 
estiver nesse meio termo, deverá começar 
a se preocupar, pois os números podem ir 
subindo com o tempo. 

Corte para vídeo viral. 

Cena 03: Complicações 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado na lateral do 
vídeo. Uma representação da artéria com glicose elevada na lateral, ao lado da 
escala de glicose. De acordo com a complicação, a escala muda.  Posteriormente 
aparece um esquema de inutilização da microvasculatura. 

FELIPE 

Agora que a gente já sabe como medir a 
glicose no sangue, dá para ter uma noção 
do estrago que ela pode fazer quando não 
está devidamente regulada. A glicemia 
quando fica alta todo dia, pode afetar e 
muito algumas partes de nosso corpo. 
Afinal, ela está no sangue e assim, passa 
pelo corpo todo. Alguns lugares são 
sensíveis demais a glicose, e com altas 
quantidades disponíveis, eles vão se 
"machucando" aos poucos, todo um dia um 
pouquinho. E é possível simplificar o que 
acontece de forma geral.  

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Quando o sangue passa por algumas 
regiões. A glicose em muita quantidade vai 
causando pequenos congestionamentos, e 
de certa forma entupindo alguns pequenos 
vasos. Com isso, a passagem do sangue 
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com tudo o que ele carrega é inutilizada. 
E com o tempo, a região vai perdendo a 
função. 

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

E os lugares que isso acontece, fazendo 
esse estrago são: os olhos, causando a 
retinopatia; os nossos rins; causando a 
nefropatia; e as nossas extremidades, 
mãos e pés, onde vamos perdendo a 
sensibilidade ao toque, o que chamado de 
neuropatia. Essas são as principais 
complicações do Diabetes Mellitus. Elas 
podem fazer com que o indivíduo fique 
cego, perca toda a função renal e tenha 
que fazer hemodiálise, e também não 
tenha sensibilidade nas mãos e pés, 
podendo desenvolver enormes feridas sem 
sequer sentir. 

Cena 04: Conclusão e créditos 

FELIPE 

Esse vídeo foi um pouco mais pesado. Mas 
dá uma noção da gravidade de manter a 
glicose alta no sangue. Se tiver alguma 
dúvida, comente aqui ou por mensagem no 
Facebook. Se inscreva no canal e curta o 
vídeo. Até o próximo vídeo. 

Final 
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#07 Abaixando a glicemia na força 

Objetivo Educativo: Compreender os mecanismos de ação dos medicamentos 
disponíveis para o tratamento do DM, em ambos os tipos. 

Mensagem Educativa: Na ausência de insulina, é necessário repor através de 
insulinas exógenas, em caso de produção enfraquecida utilizam-se medicamentos 
que amplificam a ação da insulina existente.  

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi oi pessoal. Eu sou o Felipe Daun e seja 
muito bem-vindo a mais um vídeo do 
Diabetes tipo fácil. No vídeo anterior eu 
mostrei o quão grave pode ser deixar a 
glicose alta demais no sangue. E hoje eu 
vou explicar como funcionam os métodos 
para normalizar as alterações que ocorrem 
no mecanismo de absorção da glicose. 
Solta a vinheta. 

Cena 02: Hipoglicemiantes orais 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado na lateral do 
vídeo. Uma animação mostrando o pâncreas e uma artéria ocupa a lateral oposta. 

FELIPE 

Para entendermos a ação de alguns 
medicamentos que agem para controlar a 
elevação de glicose no sangue, voltamos a 
essa velha animação. Vamos começar com 
o diabetes do tipo 2, onde ainda temos 
uma fraca secreção de insulina. Lembram? 

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Aqui nós temos menos receptores de 
insulina e um pâncreas que já não produz 
insulina em quantidades suficientes. 
Então, os medicamentos vão agir nesses 
pontos falhos: primeiro, nós temos os 
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sensibilizadores de insulina, que vocês 
podem conhecer como metformina, e ele 
vai estimular a célula para que os 
receptores de insulina voltem a aparecer, 
e assim ela vai conseguir agir melhor. 
Atentem-se a animação. 

Corte para a animação ocupando toda a tela. 

FELIPE 

Outra forma de melhorar este sistema, é 
aumentando na força a secreção de 
insulina. E é isso que os secretagogos (que 
nome legal de falar) de insulina fazem, 
como as sulfoniluréias. A ação delas não 
ocorre nas células que vão absorver a 
glicose, e sim nas células beta do 
pâncreas, estimulando a produção de 
insulina. 

Corte para a animação ocupando toda a tela. 

FELIPE 

Obviamente, no nosso corpo a ação do 
medicamento é muito mais complexa que 
essa. E existem diferentes formas de se 
obter esse mesmo resultado, seja o 
aumento dos receptores de insulina, ou da 
produção de insulina. Então, existe mais 
de um medicamento para obter o 
resultado, alguns agem por mais tempo, 
outros agem somente na presença de 
alimento. Mas de modo geral, os 
medicamentos serão ou sensibilizadores, 
ou secretagogos de insulina. Pergunte 
para o seu médico em que categoria está 
cada medicamento que você toma. 

Cena 03: Insulinas exógenas 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado na lateral do 
vídeo. Uma animação mostrando o pâncreas e uma artéria ocupa a lateral oposta. 

FELIPE 

Mas, e quando não tem insulina? Ué, 
vamos colocar insulina no corpo então.  
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Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Para entender como deve funcionar a 
insulinoterapia, que é feita com uma 
insulina que não fomos nós que 
produzimos. Vamos olhar um gráfico de 
como funciona a insulina num indivíduo 
que não tem diabetes. 

Corte para uma animação (gráfico) em tela inteira. 

FELIPE 

(OFF) Nós temos uma quantidade 
constante de insulina no sangue. O 
tempo inteiro o pâncreas vai 
mandando uma pequena quantidade 
de insulina. Quando nós comemos 
alguma coisa, como nós vimos desde 
o primeiro vídeo, a glicose no sangue 
vai subir. E para isso, a insulina que 
era mantida num nível basal também 
sobe para dar conta da glicose. E isso 
vai se repetindo até o final do dia. 

Corte para vídeo normal. 

FELIPE 

Então, o que temos que fazer é tentar 
imitar isso. Vamos começar com a insulina 
basal, aquela que fica o tempo todo. Para 
ela nós temos duas saídas, a mais utilizada 
é a aplicação de uma insulina de longa 
duração. Ou seja, com uma picada você 
deixa a insulina agir por muitas horas. Na 
verdade, essa insulina vai ficar na sua 
gordurinha e aos poucos vai sendo liberada 
no sangue, como o pâncreas faz. Também 
tem a insulina utilizada nas bombas de 
insulina, que vão liberando o tempo todo 
um pouquinho de insulina, como o 
pâncreas faz. 

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 
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Para tentar imitar o aumento da secreção 
de insulina, o que temos são as insulinas 
que serão liberadas no sangue 
rapidamente, conhecidas como insulinas 
rápidas e ultrarrápidas. Assim que elas são 
injetadas, elas vão para o sangue e 
começam a agir. Essas insulinas serão 
utilizadas no horário da refeição, e este 
mecanismo será utilizado nas bombas, que 
de acordo com a sua programação, irá 
aumentar a secreção de insulina. Para 
esse caso, novos métodos estão sendo 
utilizados e as picadas podem ser 
dispensáveis com as novas insulinas 
inaláveis, mas ainda é algo muito novo.  

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Certo, na ausência de insulina, nós 
fazemos o máximo possível para imitar o 
corpo faz. E todo esse controle, deve ser 
feito com a maior dedicação possível pelo 
paciente com diabetes, só ele é capaz de 
dominar o seu organismo. 

 

Cena 04: conclusão e créditos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera.  

FELIPE 

Deu para entender tudo o que eu mostrei? Deixe sua dúvida aqui em baixo, ou por 
mensagem no Facebook. E para não perder o hábito, se inscreva no canal e curta o 
vídeo. No próximo vídeo vamos ver o que acontece na hipoglicemia, até. 

Final 
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#08 Deu Hipo?  

Objetivo Educativo: Identificar os sintomas da hipoglicemia e suas consequências. 

Mensagem Educativa: A hipoglicemia é um evento perigoso, que deve ser corrigido 
imediatamente pois pode levar ao coma e morte em poucas horas. 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera.  

FELIPE 

Oi Oi pessoal. Meu nome é Felipe Daun e 
seja bem-vindo a mais um vídeo do 
Diabetes Tipo Fácil. Você chegou aqui 
agora? Se quiser entender tudo, dá uma 
conferida nos vídeos anteriores. No vídeo 
de hoje vou explicar algo muito perigoso: 
a hipoglicemia 

Cena 02: O que é hipoglicemia? 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera, na lateral do vídeo. Na lateral oposta, uma representação da artéria com 
o funcionamento com insulina exógena. 

FELIPE 

Você que acompanha o canal já deve estar 
cansado de ver essa animação aqui né? Mas 
aguenta mais um pouco, que é ela que 
deixa tudo mais claro. Mas vamos lá: 
hipoglicemia. O que é? É um estado onde 
não temos glicose o suficiente no sangue 
para fazer com que a gente funcione 
direito, mais ou menos parecido quando a 
luz do celular diminui por que está com a 
bateria muito baixa. 

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

A glicose é a nossa bateria, é com ela que 
o nosso cérebro funciona, é com ela que 
conseguimos mexer qualquer músculo que 
seja. Então, quando não temos glicose 
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suficiente, vamos perdendo a força, e 
assim como o celular sem bateria desliga, 
no nosso caso nós entramos em coma e 
morremos. 

Corte para vídeo viral. 

Cena 03: Como acontece? 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera, na lateral do vídeo. Na lateral oposta, uma representação da artéria com 
o funcionamento com insulina exógena. 

FELIPE 

E por que a glicose abaixaria tanto no 
nosso sangue? Vamos lembrar dos vídeos 
anteriores e de como isso poderia 
acontecer. Basicamente, para a glicose 
abaixar no sangue alguma dessas duas 
coisas precisa ocorrer: Primeiro, podemos 
ter insulina demais circulando, isso por 
que pode ter sido aplicado uma dose maior 
do que devia, ou por algum medicamento 
que estimula a produção da insulina. Mas 
isso também pode acontecer se mesmo se 
a insulina ou o medicamento estiverem 
nas dosagens indicadas, mas nós não 
fornecermos a quantidade suficiente de 
glicose para o sangue, em outras palavras, 
ficarmos várias horas sem comer. Ou 
também se aumentarmos o nosso gasto de 
glicose, com exercícios, por exemplo. 

Cena 04: Sintomas 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. Representações dos sintomas aparecem na tela de acordo com a 
necessidade. 

FELIPE 

E como saber se está acontecendo uma 
hipoglicemia? Da mesma forma que a 
iluminação do celular diminui quando só 
tem 5% de bateria, quando chegamos em 
menos de70 mg/dl de glicose no sangue, 
guardem esse número, também teremos 
alguns sinais, como tontura, suor, 
cansaço, dor de cabeça, mal-estar, fadiga. 
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Sempre que se sentir assim, é necessário 
verificar com o glicosímetro qual é a sua 
glicemia no momento. Se estiver abaixo 
de 70, você está com hipoglicemia. E 
cuidado, se por acaso você tem 
hipoglicemia com frequência, esses 
sintomas vão demorar para aparecer cada 
vez mais. E quando você está acostumado 
com a glicemia lá no alto, esses sintomas 
podem aparecer mesmo para valores 
normais de glicemia. 

Cena 05: Como corrigir 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. Alimentos de sugestão para a correção da hipoglicemia aparecem na tela. 

FELIPE 

E quando você se certificar que está 
abaixo de 70 mg/dl. É importante marcar 
o valor antes de tomar qualquer medida. 
Então quando você concluir um valor 
abaixo de 70 mg/dl de glicose, nós 
devemos ingerir carboidrato, mas não 
qualquer carboidrato. Precisamos daquele 
que vá se transformar o mais rápido 
possível em glicose. E nada mais simples 
que o açúcar refinado, vocês lembram do 
primeiro vídeo? É interessante também 
que seja na forma liquida, para uma 
absorção ainda mais rápida. Esse açúcar 
pode ser um copo de água com 1 colher de 
sopa de açúcar, ou até um copo de suco 
de laranja ou um copo de refrigerante 
normal. Em casos onde não tem como 
conseguir uma bebida, 1 ou 2 balas de 
açúcar devem resolver o problema. Mas é 
importante que seja assim, simples. Bolos, 
pães, chocolates têm muitos outros 
componentes para o corpo digerir e 
atrasam o envio da glicose direto para o 
sangue. Depois de ter ingerido 1 copo de 
alguma das bebidas que eu falei, aguardo 
uns 15 minutos, que é o tempo que leva 
para a glicose ser absorvida, e meça a 
glicemia novamente. Se ela não passou 
dos 70, repita o processo. Lembre-se de 
não comer tudo o que tem pela frente, nós 
só queremos que a glicemia fique acima de 
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70 e não acima de 170, no vídeo anterior 
eu mostrei o quão ruim isso pode ser. 

Cena 06: Conclusão e créditos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Deu para entender tudo o que eu mostrei? 
Deixe sua dúvida aqui em baixo, ou por 
mensagem no Facebook. E para não perder 
o hábito: se inscreva no canal e curta o 
vídeo. 

Final 
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#09 Como controlar a glicemia? 

Objetivo Educativo: Reconhecer a importância do automonitoramento glicêmico. 

Mensagem Educativa: O automonitoramento é a medida mais eficaz para o controle 

e manutenção do DM. 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 

a câmera.  

FELIPE 

Oi oi pessoal. Sejam bem-vindos a mais um 

vídeo do Diabetes Tipo Fácil. Meu nome é 

Felipe Daun e nesse vídeo eu vou falar uma 

coisa que se você assistiu os vídeos 

anteriores, você já deve ter se dado 

conta. 

 

Cena 02: Conhecendo o seu corpo 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 

a câmera. 

FELIPE 

Eu levei 8 semanas para tentar explicar 

para vocês como o diabetes funciona, 

quais os perigos e as saídas que damos 

para esse problema. Vocês devem ter 

notado que tem um jeito bem simples de 

ver se está tudo indo como deve ser: 

medindo a glicemia.  

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Medir a glicemia é a única forma de ver 

como tratamento está funcionando, e 

mais importante que isso como a nossa 

saúde está. Nos últimos vídeos vocês viram 

quais os problemas de deixar a glicose 

muito alta ou muito baixa, então o teste 

do glicosímetro é aquele que vai nos 
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orientar, e isso é muito importante. Sabe 

por que é muito importante? Por que esse 

conhecimento sobre o andamento da sua 

saúde te dá poder, e muito mais poder do 

que você imagina. 

Cena 03: Liberdade 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 

a câmera. 

FELIPE 

Ao medir a glicemia diariamente, 

anotando os valores, horários, o que você 

estava fazendo, o que você comeu, você 

terá controle total sobre a doença. 

Anotando tudo isso, você terá um tipo de 

mapa do seu corpo, que vai te orientar o 

que é melhor você fazer, o que é melhor 

você evitar. E isso também te dá poder 

para poder argumentar com os médicos e 

nutricionistas de igual para igual, afinal 

ninguém melhor do que você para 

conhecer como o seu corpo funciona. Para 

ajudar vocês, aqui em baixo na descrição 

tem um modelo de Diário para download, 

para que você possa anotar tudo isso, é 

claro que não é para preencher todas os 

espaços todo dia, mas preenchendo um 

pouco todo dia, daqui um tempo você verá 

que terá um rico material nas mãos, que 

inclusive serão úteis em consultas 

médicas. 

Cena 04: As picadas 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 

a câmera. Nessa cena será usado um glicosímetro e uma ponteira. 

FELIPE 

Eu vou ser sincero, eu não tenho diabetes 

e não tenho total noção do que é ter que 

usar esse aparelhinho todo dia. Várias 

picadas nos dedos. Mas eu sei de uma 
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coisa: todo mundo tem alguma dificuldade 

diária para enfrentar, seja picar o dedo ou 

qualquer outra coisa, e as pessoas 

enfrentam essas dificuldades, não é o fim 

do mundo, e não é um castigo, é a vida. 

Novas tecnologias estão prometendo uma 

forma de medir a glicemia sem a 

necessidade de tirar sangue, mas 

enquanto isso não fica acessível, vamos 

usar a ferramenta que temos, esse clássico 

glicosímetro, para conquistar a 

independência e conhecimento sobre o 

próprio organismo, e assim seguir com a 

vida normalmente. 

 

Cena 05: Conclusão 

FELIPE 

Deu para entender tudo o que eu mostrei? 

Deixe sua dúvida aqui em baixo, ou por 

mensagem no Facebook. E para não perder 

o hábito, se inscreva no canal e curta o 

vídeo. 

Final 
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#10 Tem horário para comer? 

Objetivo Educativo: Reconhecer a importância dos horários das refeições para o 
controle do DM e compreender o conceito de índice glicêmico. 

Mensagem Educativa: A distribuição adequada das refeições no decorrer do dia 
favorece o controle do DM.  

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi oi pessoal! Eu sou o Felipe Daun e este 
é mais um vídeo do Diabetes Tipo Fácil. Eu 
sei que os últimos vídeos podem ter sido 
um pouco tensos, mas agora eu vou voltar 
para a essência desse canal que é ensinar 
vocês. E eu sei que muitos já sabem a 
resposta da pergunta que está aqui em 
baixo, MAS mais do que responder, eu vou 
explicar o porquê. Então solta a vinheta. 

 

Cena 2: Horários e insulinas 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Se você acompanha o canal, deve ter visto 
um gráfico que mostra a relação entre a 
quantidade de glicose e insulina! 

Corte para gráfico ocupando toda a tela. 

FELIPE 

(OFF) Como vocês percebem aqui, a 
insulina tem uma ação maior nos 
horários das grandes refeições. E isso 
vale para quem utiliza alguma 
medicação, medicação nenhuma ou 
insulina exógena. Ela tem uma maior 
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ação, simplesmente por que temos 
mais glicose circulando.  

Corte para vídeo normal. 

FELIPE 

Mas agora você me fala: Felipe larga de ser 
burro, você quer me falar que tem horário 
para comer, se a minha insulina vai agir 
quando eu for comer, tanto faz. E eu te 
digo: está certinho, pensou certo e estou 
orgulhoso. Mas não é por isso que temos 
horários para comer. 

Corte para vídeo viral. 

Cena 03: Os picos de glicose 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Para falar bem a verdade, nós não temos 
horário para comer. Porém, nós temos que 
saber distribuir bem tudo o que vamos 
comer durante um dia. E quando eu falo 
horário para comer, estou me referindo 
aos intervalos adequados entre uma 
refeição e outra. E eu também chamo de 
refeição, aquele lanchinho entre o café da 
manhã e o almoço, e entre o almoço e o 
jantar. Algumas semanas atrás eu vi um 
post de uma amiga minha no Facebook que 
ela deixou eu dar um print. 

Corte para a imagem do post ocupando toda a tela. (O post contém a seguinte 
afirmação: preço do almoço às 11h: 12,50/Preço do almoço às 13h:22,50) 

FELIPE 

Se não ficou muito claro, ela frequenta um 
restaurante por quilo. E eu só peguei isso 
para reforçar que quando ficamos maiores 
períodos sem comer, chegamos nas 
grandes refeições com muita fome. E 
comendo mais nós vamos precisar de mais 
insulina, e isso vai exigir mais do pâncreas. 
Ou se você usa insulina exógena, talvez ela 



105 
 

 

não seja o suficiente ou você pode até 
estar usando mais do que precisaria. 

Corte para gráfico ocupando toda a tela. 

FELIPE 

(OFF) Quando fazemos pequenos 
lanches entre as principais refeições, 
quantidades mais brandas de insulina 
serão necessárias depois. Não é uma 
ciência exata, e uma pequena fruta 
durante a tarde pode diminuir a 
sensação de fome no jantar a ponto 
de você não querer repetir o prato, 
por exemplo. 

Corte para vídeo normal. 

FELIPE 

E essa quantidade de glicose que sobe no 
sangue, não varia somente com a 
quantidade que você come. Ela também 
varia com o tipo de alimento que você 
come, cada alimento tem uma escala 
chamada "índice glicêmico", que é uma 
forma de medir a velocidade que esse 
alimento será absorvido, e o risco que ele 
tem de causar um pico de hiperglicemia. 
Daqui algumas semanas eu vou me 
aprofundar neste tópico e em opções mais 
interessantes para esses tão benéficos 
lanches intermediários. 

Cena 04: Conclusão e créditos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Ficar sem comer pode parecer 
interessante, tentador, mas no final das 
contas tem um resultado pouco vantajoso. 
Nas próximas semanas, eu vou me 
aprofundar um pouco mais na 
alimentação. Não deixe de curtir o vídeo, 
assinar o canal e mandar a sua dúvida. Até 
mais. 
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Final 
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#11 Contando carboidratos 

Objetivo Educativo: Entender os princípios da contagem de carboidrato e os 
benefícios que ela pode trazer ao tratamento. 

Mensagem Educativa: A contagem de carboidratos torna o controle da glicemia mais 
preciso. 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi Oi pessoal! Eu sou o Felipe Daun e seja 
bem-vindo a mais um vídeo do Diabetes 
Tipo Fácil! Antes de qualquer coisa eu vou 
pedir para vocês se inscreverem no canal 
para não perder nada! Hoje eu vou falar 
de um assunto que interessa os usuários de 
insulina, mas se você não usa continua 
aqui por que é sempre bom entender um 
pouco mais das coisas... 

 

Cena 2: O que é a contagem de carboidratos? 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Logo de cara eu já vou dar um alerta que 
tudo o que o eu falar nesse vídeo não é 
para começar a ser feito por conta 
própria, precisa do aval do seu médico. 
Mas continua aqui para você conhecer essa 
fórmula mágica que é a contagem de 
carboidratos, e ter argumentos para 
convencer o seu médico que você é capaz 
de dar conta. E acredite, você é! 

Corte para vídeo viral. 

Corte para vídeo em preto e branco. 

FELIPE 
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("Falando sozinho") Estou falando e 
falando e ainda não expliquei o que 
é a contagem de carboidratos. 

Corte para vídeo normal. 

FELIPE 

Contagem de carboidratos é o processo de 
adequar a quantidade de insulina rápida 
ou ultrarrápida a ser utilizada antes das 
principais refeições, de acordo com o que 
você vai comer. OU SEJA, é fazer um 
ajuste fino da quantidade de insulina 
necessária para aquela quantidade de 
alimento.  

Cena 03: Como funciona 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado na lateral para 
falar com a câmera. Um passo a passo aparece no outro lado do vídeo. 

FELIPE 

Eu vou repetir que não é para sair fazendo 
o que eu vou falar, só para limpar a minha 
consciência. Mas como funciona essa tal 
de contagem? 

Aparece na tela "ANTES DE COMEÇAR: AJUSTANDO A INSULINA". 

FELIPE 

Estou tão repetitivo ao falar que não é 
para sair fazendo por um motivo: a 
utilização da contagem não será igual para 
todo mundo. Vai depender do tipo de 
insulina que você usa e do ajuste da sua 
dosagem. Cada pessoa precisa de 
quantidades ligeiramente diferentes de 
insulina para a mesma quantidade de 
carboidrato. Algumas pessoas vão utilizar 
1 unidade de insulina a cada 10g de 
carboidrato, e outras vão usar uma 
unidade de insulina a cada 15g de 
carboidrato. E isso faz uma grande 
diferença, pegando esses exemplos, com 
30g de carboidrato, uma pessoa pode 
precisar de 1 unidade a mais ou não, o que 
pode ser crucial para hipoglicemia.  
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Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Mas vamos supor que isso já foi conversado 
com o médico e que vamos fazer a 
contagem. 

Aparece na tela: PASSO 1. 

FELIPE 

O primeiro passo para a contagem é saber 
exatamente o que você vai comer naquela 
grande refeição. Essa talvez seja a parte 
mais difícil, mais difícil do que saber a 
quantidade de carboidrato que tem ali. Se 
preparar para comer aquela quantidade 
de comida é essencial, por que vamos 
preparar o nosso corpo para aquela 
quantidade de comida. Comendo mais, 
temos uma hiperglicemia e comendo 
menos podemos ter uma hipoglicemia. 

Aparece na tela: Passo 2. 

FELIPE 

Depois que sabemos o que vamos comer, 
vem a contagem de fato. Com auxílio de 
tabelas próprias para isso, você vai 
verificar a quantidade de alimento em 
medidas caseiras mesmo, como colheres 
de sopa de arroz, uma concha de feijão, e 
a sua respectiva quantidade de 
carboidrato. Já existem tabelas bem 
completas disponíveis para o uso, mas 
certifique-se que é uma tabela de um 
lugar confiável. Somando a quantidade de 
carboidratos dos alimentos, chegamos na 
parte final. 

Aparece na tela: PASSO 3. 

FELIPE 

Supondo que vamos consumir 100 gramas 
de carboidrato, e o nosso ajuste é de 1 
unidade a cada 10 gramas. Antes daquela 
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refeição, você vai utilizar 10 unidades de 
insulina. Fácil né?  

 

Cena 04: Conclusão 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Fazendo esses passos antes de cada grande 
refeição, como café da manhã, almoço e 
jantar, o controle glicêmico vai melhorar 
demais com o passar do tempo. E com o 
tempo, você vai se acostumando com as 
pequenas continhas e vai ficando cada 
mais simples de fazer. Eu queria só dar 
uma noção do processo nesse vídeo, e 
mostrar que será muito útil para você 
utilizar essa ferramenta, e melhorará de 
mais a sua qualidade de vida. Se ficou uma 
dúvida, comente aqui embaixo ou mande 
mensagem. Não se esqueça de curtir e 
compartilhar esse vídeo. Até mais! 

Final 
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#12 Você sabe ler o rótulo? 

Objetivo Educativo: Identificar os elementos presentes nas embalagens dos produtos 
alimentícios. 

Mensagem Educativa: A leitura do rótulo é uma ferramenta para uma melhor 
educação. 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi Oi pessoal! Eu sou o Felipe Daun e seja 
bem-vindo a mais um vídeo do Diabetes 
Tipo Fácil! Mas hoje, o assunto é válido 
para qualquer pessoa. Com diabetes, sem 
diabetes, sem tia bete... vocês 
entenderam: qualquer um. Então solta a 
vinheta logo para falarmos dos rótulos. 

 

Cena 2: Quais elementos tem na embalagem de um alimento? 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado, para falar com 
a câmera. Quando pertinente um produto aparece na tela, com zoom em algumas 
informações. 

FELIPE 

Vocês já pararam para ler o que tem na 
embalagem dos produtos que vocês 
comem? Tirando a validade, que eu sei 
que todo mundo olha. 

Corte para vídeo (cena filme "Red" sobre produto vencido). 

Corte para vídeo em preto e branco. 

FELIPE 

Pelo amor de deus, eu espero que todo 
mundo saiba olhar a validade dos 
produtos. 

Corte para vídeo normal com apresentador na lateral. 
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FELIPE 

Então, além da validade, nós temos 
algumas duas coisas com as quais devemos 
nos atentar, e são elas: lista de 
ingredientes e informação nutricional. 

Corte para vídeo (Trecho de Stand Up do Fábio Porchat sobre Glúten) 

FELIPE 

Glúten é uma proteína presente no trigo 
que causa reações nada agradáveis nos 
indivíduos com doença celíaca. Se você 
não sabe se tem doença celíaca, bem, 
então provavelmente você não tem. Você 
já teria descoberto. E isso não é o foco do 
vídeo. 

 

Cena 03: Lista de ingredientes 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado na lateral para 
falar com a câmera.  

FELIPE 

Vamos começar com a lista de 
ingredientes, ela não tem segredo. Apesar 
de as vezes estar com uma letra 
minúscula, e talvez até na dobrinha da 
embalagem, a lista de ingredientes tem 
informações muito importantes. O nome 
já entrega, que nada mais é do que uma 
lista de ingredientes. Porém, o que ela 
tem de valioso é que por lei a ordem dos 
produtos é decrescente por quantidade de 
alimento, ou seja, o primeiro alimento 
que aparece é o que tem mais.  

Mas o que que tem? 

Em alguns casos, essa informação nos 
ajuda a decidir entre um produto e outro. 
Ou até decidir levar o produto ou não. Por 
exemplo, vocês devem comprar pão de 
queijo congelado. E esse é um produto 
bem interessante, que se você pegar para 
comparar vocês verão que a posição do 
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queijo na lista de ingredientes varia 
demais entre as marcas e tipos de pão de 
queijo. Os mais caros, normalmente tem 
muito mais queijo na composição do que 
os mais baratos. 

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Mas o que realmente interessa aqui é o 
açúcar, olhar a lista de ingredientes revela 
o que aquele alimento realmente é. A 
maioria dos achocolatados, por exemplo, 
começa com açúcar para depois aparecer 
o chocolate. Chocolate em pó, começa 
com chocolate e depois o açúcar. E já o 
cacau em pó, não tem nem açúcar (e nem 
gosto). 

Cena 04: Tabela nutricional 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

A outra coisa que vamos observar na 
embalagem do produto é a tabela 
nutricional, mas essa é um pouco mais 
chata de olhar.  

Começamos olhando qual a porção que o 
fabricante está considerando. Ele vai 
indicar qual a quantidade de alimento, em 
gramas e medidas caseiras, que é sugerida 
para ser consumida em cada ocasião. E as 
vezes essa quantidade resulta em medidas 
absurdas, como 2 1/2 bolachas. E a partir 
dessa quantidade que vamos poder 
considerar de fato as informações que vem 
a seguir.  

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Nessa tabela temos: o valor energético em 
calorias (e notem que falamos calorias 
mas queremos dizer quilocalorias), que é 
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quantidade de energia que aquela porção 
tem; os carboidratos, que vocês já 
conhecem bem; as proteínas, que são um 
tipo de nutriente que compõe a estrutura 
animal principalmente, mas muitos tipos 
também são encontrados em alimentos de 
origem vegetal (como o glúten no trigo); 
as gorduras totais, ou seja todos os tipos 
de gorduras; as gorduras saturadas, que 
são geralmente de origem animal e são 
sólidas em temperatura ambiente (você já 
deve ter visto um prato que ficou de um 
dia pro outro sem falar, e ficou aquela 
gordura dura); Gorduras Trans, que são 
gorduras que eram pra ser liquidas (como 
óleo vegetal) mas foram modificadas para 
ficarem parecidas com a gordura 
saturada; Fibra alimentar, que são 
carboidratos que nós não conseguimos 
digerir, e são importantes justamente por 
isso; e sódio, que um dos componentes do 
sal de cozinha, e é responsável pela 
conservação dos alimentos.  

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Todos esses elementos são apresentados 
em gramas (tirando o sódio que é 
mostrado em miligramas), e do lado tem 
um percentual baseado no que se 
considera o ideal para um indivíduo com 
necessidades ideais (ou seja, ninguém que 
exista). Todas essas informações não são 
lá muito interessantes, mas em alguns 
casos podem ser muito úteis, como para os 
indivíduos que fazem contagem de 
carboidratos para a aplicar insulina, a 
informação sobre a quantidade de 
carboidratos naquele alimento 
industrializado é essencial. Existem mais 
alguns casos, que eu vou mostrar nos 
próximos vídeos. 

Cena 05: Conclusão e créditos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 
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FELIPE 

Esse foi mais um vídeo do DTF, não 
esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal! 
Até o próximo vídeo. 

Final 

  



116 
 

 

#13 Diet x Light 

Objetivo Educativo:  Identificar as diferenças entre os conceitos “diet” e “light” 
presentes nas embalagens de produtos alimentícios.  

Mensagem Educativa: Produtos identificados como light tem a redução de calorias, 
ou outro nutriente, em no mínimo 25%, enquanto os produtos identificados como diet 
tem a exclusão de algum dos nutrientes. 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi Oi pessoal! Eu sou o Felipe Daun e seja 
bem-vindo a mais um vídeo do Diabetes 
Tipo Fácil! Assim como o último vídeo, 
hoje o que eu vou falar pode ser do 
interesse de todo mundo. 

Cena 2: Versões "saudáveis" dos alimentos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado, para falar com 
a câmera. Quando pertinente um produto aparece na tela, com zoom em algumas 
informações. 

FELIPE 

Você já deve ter encontrado no 
supermercado várias versões de um 
mesmo produto, certo? Diet, light, zero, 
sem adição de qualquer coisa. Mas você 
sabe o real significado disso? 

Corte para vídeo viral. 

FELIPE 

Talvez seja interessante assistir ao meu 
último vídeo publicado antes de 
continuarmos, por que vamos precisar de 
alguma noção de rótulo de alimentos. 

Cena 03: Produtos Light 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 
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FELIPE 

No nosso cotidiano nós normalmente 
usamos a palavra "light" para definir algo 
menos substancial, alguma coisa "mais ou 
menos". E para os alimentos 
industrializados isso é quantificado: 25% 
menor do que a versão "normal" daquele 
produto. 

Lembra que eu falei de cada um dos itens 
da tabela nutricional? Algum desses itens 
será, no mínimo 25% menor na versão light 
de um alimento. É interessante ressaltar 
que não necessariamente o alimento será 
menos calórico, os componentes que 
fornecem energia são os carboidratos, 
proteínas e gorduras e caso haja uma 
redução de 25% de algum desses 
nutrientes, vai implicar na redução 
calórica também. Mas o fabricante pode 
fazer uma versão com 25% menos sódio, 
que não fornece energia nenhuma, e ainda 
assim o alimento será "light". Fácil de 
entender né? 

Nessas horas também é bom lembrar das 
porções indicadas. Alguns achocolatados 
são rotulados como Light, por que os 
fabricantes adicionam no produto normal 
adoçante (e notem que eles não tiram 
nada, somente colocam adoçante) e 
assim, diminuem a porção indicada em 
relação ao natural, por alegarem que 
menos colheres são necessárias para fazer 
o leite com chocolate. Mas fala a verdade, 
quando você compra um produto desses 
você vai prestar atenção em colocar 
menos colheres de chocolate ou vai 
colocar a mesma quantidade que colocava 
do normal? (Quando não aproveita para 
colocar mais) 

Cena 04: Produtos DIET 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 
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Já no caso dos produtos DIET, o fabricante 
irá fazer uma alteração no produto 
"normal" para que algum daqueles 
componentes da tabela seja 
completamente retirado. Isso acontece 
com refrigerante, onde todo o carboidrato 
é retirado, todo o açúcar é retirado. Isso 
pode resultar ou não na ausência de valor 
energético para aquele alimento. Da 
mesma forma que existe o sal light, um 
chocolate diet pode não ter açúcar, mas 
ainda terá gordura, (e bem mais gordura 
que um chocolate normal, diga-se de 
passagem), e ainda terá calorias. 

Os fabricantes adoram um marketing, e a 
ausência de calorias também passou a ser 
chamada de Zero, o que seria exatamente 
a mesma coisa que o Diet. Mas muito 
cuidado com essas informações por que 
alguns mais espertos inventaram o "Zero 
adição de açúcar", que significa que o 
alimento pode ter açúcar de outras 
origens, mas não foi adicionado açúcar. É 
quase como se você fizesse um brigadeiro, 
só com leite condensado e chocolate, e 
chamasse de "zero", por que você não 
adicionou açúcar. Note que o "adição de" 
sempre está muito pequeno em relação ao 
"zero para incentivar a compra de um 
produto "saudável" 

Relembrando: Light, menos 25% de alguma 
coisa; Diet, retirada de algum dos 
componentes; Zero, teoricamente a 
mesma coisa que o Diet; Zero adição de, 
forma de atrair as pessoas, mas talvez não 
influencie em muita coisa. 

Cena 05: Conclusão e créditos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

As vezes nos vemos procurando alimentos 
"mais saudáveis", ou melhor "versões mais 
saudáveis". Quando na verdade temos que 
pensar que esse conceito de saudável é 
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muito subjetivo e é muito melhor variar o 
consumo de vários alimentos do que 
exagerarmos no consumo de alimentos 
rotulados como "saudável" por ser light, 
diet, zero. Esses títulos estimulam o 
consumo além do natural por darem uma 
falsa ideia de serem "mais saudáveis". Esse 
foi mais um vídeo do DTF, não esqueça de 
curtir o vídeo, assinar o canal e até o 
próximo vídeo. 

Final 
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#14 Açúcar X Adoçante 

Objetivo Educativo: Identificar os diferentes tipos de adoçantes disponíveis, e 
conseguir escolher o melhor para si. 

Mensagem Educativa: Os adoçantes não são todos iguais, variam de acordo com a 
origem e poder dulçor. 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi Oi pessoal! Eu sou o Felipe Daun e seja 
bem-vindo a mais um vídeo do Diabetes 
Tipo Fácil! Esses últimos vídeos têm sido 
de interesse de muitas pessoas, não só 
com diabetes, então não se esqueça de 
compartilhar e curtir o vídeo! Hoje vamos 
falar de adoçantes 

Cena 2: Açúcar 

(Montagem com vídeos de doces e sobremesas.) 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Todo mundo quando escuta "Diabetes" já 
logo associa com "Doces", e com a 
proibição deles, dá um desespero só de 
pensar na possibilidade de não poder 
comer doce. E bem, se você assistiu todos 
os vídeos até aqui já entendeu que não é 
bem assim né? Diabetes está relacionado 
com a absorção da glicose, e glicose não 
está exclusivamente em doces.  

Mas não é mentira que os doces têm uma 
quantidade significativa de glicose, por 
que costumam ter uma quantidade 
significativa de açúcar. Lembram o que é 
o açúcar branco né? Glicose e frutose 
juntas! 
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Eis que descobriram algumas substâncias 
que tem o poder de adoçar, mas sem 
fornecer energia, ou seja, sem ter glicose.  

Corte para vídeo viral (comemoração). 

FELIPE 

Dá uma segurada na comemoração, e vem 
descobrir um pouco mais sobre os 
adoçantes. 

Cena 03: Adoçantes culinários 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Eu já quero falar logo de cara que 
adoçantes culinários, ou seja, para uso em 
preparações elaboradas passa no mínimo 
uma ideia equivocada. Por que vejam, se 
eu falar para vocês que eu vou fazer um 
bolo sem açúcar com adoçante culinário 
fica meio implícita a ideia errada de que 
esse bolo poderá ser consumido em 
qualquer quantidade, que eu posso comer 
o bolo inteiro se quiser, afinal não tem 
açúcar. 

Corte para vídeo viral (SIRENE). 

FELIPE 

Mas ele só passa essa ideia mesmo, por 
que na prática o bolo, ou qualquer outra 
sobremesa, terão outros ingredientes, 
como a farinha, que vão aumentar a 
glicose no sangue do mesmo jeito. Então, 
talvez, seja até melhor comer uma fatia 
de bolo feito com açúcar mesmo (e eu 
disse 1 fatia), do que comer 15 fatias do 
bolo "sem açúcar". Bom, eu precisava falar 
isso antes de começar a falar dos 
adoçantes de fato. 

Cena 04: Adoçantes artificiais 
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Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Uma vez que nós vimos, que usar adoçante 
para cozinhar não é mais brilhante das 
ideias, o uso de adoçante fica meio 
limitado né? Talvez para adoçar bebidas, 
como o cafezinho. E para isso, hoje 
encontramos facilmente no mercado o 
aspartame, ciclamato e sacarina, 
sucralose e stevia.  

Corte para vídeo viral (alguém anotando). 

FELIPE 

Desses que eu falei, só a Stevia é um 
composto de origem natural. Que tem um 
poder de dulçor até 400x maior que o do 
açúcar. Mas não vou mentir que ela é um 
pouco amarga. Todos os outros são 
compostos artificiais, que tem um poder 
de dulçor até 200x maior que o açúcar, e 
a sucralose, em especial, pode chegar até 
600x mais poder de adoçar um alimento. 
Todos esses compostos têm um limite de 
consumo seguro, mas considerando todo 
esse poder de dulçor, na teoria esse limite 
não deveria ser um problema. Algum 
tempo atrás, alguns pesquisadores 
resolveram analisar o consumo, nas doses 
seguras, desses adoçantes. E descobriram, 
que a longo prazo por algumas modulações 
no nosso intestino eles podiam induzir o 
mal funcionamento de absorção de 
glicose. Mas como nada é muito 
conclusivo, o que seria mais interessante 
é o revezamento do uso de todos esses 
adoçantes, para não modularmos um 
funcionamento equivocado de nosso 
organismo. 

Cena 05: Conclusão e créditos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 
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Se você veio procurar aqui qual era o melhor adoçante, ou uma lista detalhada das 
características dele pode ter ficado um pouco decepcionado. Mas o meu objetivo 
aqui era mostrar que o uso deles pode até ser deixado de lado, e que não é tão legal 
assim consumir por muito tempo o mesmo. Com variação, moderação, o adoçante 
pode ser substituído pelo açúcar, por que na prática o adoçante não é lá aquelas 
coisas mesmo. Esse foi mais um vídeo do DTF, não esqueça de curtir o vídeo e até o 
próximo vídeo. 

Final 
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#15 Pode comer fruta? 

Objetivo Educativo: Reconhecer os benefícios do consumo de frutas no dia a dia, e 
identificar as melhores opções para consumo. 

Mensagem Educativa: As frutas podem contribuir para o controle glicêmico, devido 
as fibras presentes na composição.  

 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi Oi pessoal! Eu sou o Felipe Daun e seja 
bem-vindo a mais um vídeo do Diabetes 
Tipo Fácil! Acho que vocês já devem ter 
ouvido por aí que quem tem diabetes não 
pode comer fruta, por que tem muito 
açúcar. E aí, o que você acha? 

Cena 2: Açúcar da fruta 

Cenário virtual de tijolos azuis com prateleira de frutas, com o apresentador, já 
posicionado para falar com a câmera.  

FELIPE 

Se você caiu aqui de paraquedas, e perdeu 
os primeiros vídeos do Diabetes Tipo Fácil, 
talvez possa achar que as frutas de fato 
são proibidas para quem diabetes. Lá nos 
primeiros vídeos, eu expliquei que os 
carboidratos, ou seja, "os açúcares", 
aqueles responsáveis pela elevação da 
glicose no sangue, estão presentes em 
quase todos os alimentos, afinal eles são 
responsáveis pela estrutura básica 
daqueles alimentos. E por essa razão, eu 
também já falei que o sabor doce não está 
necessariamente associado com a 
capacidade daquele alimento resultar em 
glicose no nosso sangue, afinal temos os 
adoçantes, que são doces e não tem 
glicose, e o pão, que é salgado e resultará 
em uma grande elevação da glicemia. 
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Então, por que raios que as coitadas das 
frutas são condenadas por serem "muito 
doces"? 

As recomendações de consumo de frutas 
para os indivíduos saudáveis e para os 
indivíduos com diabetes são exatamente 
as mesmas, e os benefícios para ambos são 
exatamente os mesmos. O "açúcar" 
presente na fruta, por mais que eleve a 
glicemia, ele faz isso assim como todos os 
alimentos. E assim como todos os 
alimentos, entre as frutas existe uma 
diferença na velocidade de absorção da 
glicose, que vai impactar mais ou menos 
na glicemia. O nome disso é Índice 
Glicêmico, e eu comentei em algum dos 
vídeos anteriores sobre isso. O que eu não 
comentei é que existe uma outra escala 
chamada Carga Glicêmica, que faz uma 
relação entre essa velocidade de absorção 
e a quantidade de glicose que aquele 
alimento tem. Eu vou deixar um link para 
a tabela elaborada pela faculdade de 
ciências farmacêuticas aqui da USP, para 
vocês olharem. Mas já falo que não vou e 
nem vocês devem ficar se preocupando 
tanto com esses números, é interessante 
olhar para poder comparar um alimento 
com o outro. Saber que uma maçã, mesmo 
que esteja bem docinha, tem um índice e 
carga glicêmica baixo. Enquanto a banana 
tem um índice um pouco maior. E também 
não é para deixar de comer a banana por 
causa disso. 

Cena 03: Fibras e Vitaminas 

Cenário virtual de tijolos azuis com prateleira de frutas, com o apresentador, já 
posicionado para falar com a câmera.  

FELIPE 

O consumo de frutas pela população de 
forma geral é muito baixo, mas elas são 
gostosas e além de vitaminas e minerais 
elas também têm muitas fibras, que além 
de melhorar a nossa saúde intestinal, 
podem contribuir para o controle da nossa 
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saciedade e para o controle da glicemia. 
Mas como? 

Corte para vídeo ocupando toda a tela. 

FELIPE 

(OFF) As fibras uma vez que chegam 
no nosso estomago, de certa forma, 
retardam esse período no estomago. 
E basicamente temos duas 
vantagens, com o alimento ficando 
mais tempo no estomago, ficamos 
mais saciados e depois, e também faz 
com que a absorção da glicose desses 
alimentos seja mais lenta, 
reduzindo, então, a chance de picos 
de glicemia no sangue. 

Corte para vídeo normal. 

FELIPE 

Mas fica uma ressalva, consumir frutas in 
natura será sempre muito melhor que na 
forma de suco, por que um copo de suco 
normalmente tem toda a quantidade de 
fruta que você consumiria no dia, só que 
de uma vez só. Por exemplo, a laranja é 
uma fruta que sobe a glicemia 
consideravelmente, mas uma coisa é 
comer uma laranja, com bagaço, e outra é 
tomar um suco coado de 3 laranjas de uma 
vez. É óbvio que a glicemia vai subir 
muito. E estou falando do suco natural 
mesmo, as bebidas adoçadas 
industrializadas ainda terão a adição de 
mais açúcar. E sigam a dica dos últimos 
vídeos, leiam a lista de ingredientes dos 
"sucos" de caixinha, para ver o que 
realmente tem lá. 

Cena 04: Frutas proibidas 

Cenário virtual de tijolos azuis com prateleira de frutas, com o apresentador, já 
posicionado para falar com a câmera  

FELIPE 
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Então, no fim das contas, podemos comer 
todas as frutas? Até a melancia? 

Corte para vídeo (Magali) 

FELIPE 

A Melancia não é diferente de todas as 
frutas, e acho que recebe essa atenção 
maior por um simples motivo: quando 
comemos melancia, não costumamos ficar 
numa fatia só, e aí é a mesma regra da 
laranja, e de qualquer outro alimento, 
uma fatia é ok, mas umas 4 fatias pode ser 
demais.  

Mas antes de acabar preciso falar de uma 
fruta que é melhor deixar de lado, mas 
não por causa do açúcar. A Carambola tem 
uma substância que pode ser muito 
prejudicial para os rins, e é proibida para 
quem tem doença renal. Como as pessoas 
com diabetes tem uma pretensão maior a 
desenvolver essa doença, por conta de 
uma das complicações do diabetes, a 
nefropatia, talvez seja melhor evitar a 
fruta estrelada. 

Cena 05: Conclusão e créditos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Acho engraçado que existe toda essa 
polêmica em volta das frutas e diabetes, 
mas não tem sei lá... Perguntas se a 
pessoa com diabetes pode comer arroz. (E 
pode, de preferência o integral). Mas é 
isso pessoal, esse foi mais um vídeo, coma 
muitas frutas. 

Corte para vídeo (Comi mais frutas). 

FELIPE 

Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar 
o canal e Tchau Tchau! 



128 
 

 

Final 
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#16 Beterraba e Diabetes 

Objetivo Educativo: Reconhecer os benefícios do consumo de hortaliças para o 
controle glicêmico. 

Mensagem Educativa: Hortaliças podem contribuir para o controle glicêmico, devido 
as fibras presentes na composição.  

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi Oi pessoal! Eu sou o Felipe Daun e seja 
bem-vindo a mais um vídeo do Diabetes 
Tipo Fácil! Dentre tantas proibições sobre 
o que a pessoa pode ou não comer, acho 
que a beterraba é a campeã do "não pode". 
Será? 

Cena 2: Alimentos adocicados 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera.  

FELIPE 

Já falei e vou repetir, o alimento ter um 
sabor doce não significa que ele resultará 
em maior glicemia no sangue. E isso vale 
para a beterraba também, a coitada é a 
mais condenada só por que é mais doce. 
Mas falem a verdade, com beterraba ou 
sem beterraba, como anda o consumo de 
verduras e legumes de vocês? 

Cena 03: Fibras das hortaliças 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera.  

FELIPE 

Aquele papo que verdura faz bem é 
verdade viu, e isso vale para você que tem 
diabetes também. Até por que, as fibras 
das hortaliças ajudam na saciedade e 
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controle glicêmico. Eu mostrei essa 
animação no último vídeo e vou repetir. 

Corte para animação ocupando toda a tela. 

FELIPE 

(OFF) As verduras e legumes, assim 
como as frutas, tem muitas fibras e 
isso pode ser usado em nosso favor, 
já que essas fibras vão ajudar a 
sentirmos menos fome e ainda de 
quebra, melhorar um pouco os picos 
de glicemia no sangue. 

Corte para vídeo normal. 

FELIPE 

As hortaliças na refeição não contribuem 
só por elas, mas pela refeição inteira. Um 
belo prato de salada antes da parte 
quente da refeição irá contribuir para a 
redução da sua fome, e além de uma 
menor ingestão também vai contribuir 
para o controle glicêmico de toda aquela 
refeição. 

Cena 04: Variação de consumo 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera.  

FELIPE 

E esse papo de comer verdura parece 
sempre a mesma coisa por que sempre são 
os mesmos exemplos né? Saladinha de 
alface e tomate, cenoura cozida, e 
algumas outras coisas que nem dão 
vontade de comer (apesar que eu gosto 
muito de alface e tomate). Mas você já 
reparou na infinidade de legumes e 
verduras que tem no supermercado, e 
você já parou para pensar na infinidade de 
coisas que podemos fazer com esses 
vegetais? As receitas não têm fim, e assim, 
a forma de incluir as hortaliças no nosso 
cotidiano também não. Vale a pena fazer 
um esforço e se deixar experimentar 
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muitos sabores e combinações que seriam 
deixados de lado. E para hoje, que tal uma 
salada de beterraba? 

 

Cena 05: Conclusão 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Pessoal, esse foi mais um vídeo do 
Diabetes Tipo Fácil, não se esqueça de 
curtir o vídeo, compartilhar, assinar o 
canal e até o próximo vídeo. 

Final 
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#17 Pressão alta piora o controle do diabetes? 

Objetivo Educativo: Reconhecer a relação entre diabetes e hipertensão e 
diferenciar os conceitos de sal e sódio. 

Mensagem Educativa: A hipertensão pode piorar a qualidade de vida de pacientes 
com diabetes descontrolada.  

 

Cena 01: Introdução 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Oi Oi pessoal, esse é o Diabetes Tipo Fácil, 
meu nome é Felipe Daun e seja bem-vindo 
a mais vídeo. Quando você ouve falar de 
hipertensão, sódio, sal, você consegue 
imaginar alguma relação com Diabetes? 

 

Cena 2: Sódio X SAL 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera.  

FELIPE 

Antes de falarmos de hipertensão, preciso 
esclarecer uma confusão comum entre as 
pessoas. Logo no primeiro vídeo, eu 
comentei que a glicose era parte do 
açúcar. E seguindo essas premissas, eu 
também afirmo que o sódio é parte do sal 
que conhecemos. Então, não dá para falar 
que eles são a mesma coisa exatamente. 
1g de sal tem cerca de 400mg de sódio.  

Estou falando isso porque muitas vezes as 
pessoas olham para a recomendação de 
ingestão de sódio e confundem com a 
ingestão de sal. E teoricamente, se 
convertêssemos essa recomendação de 
sódio, que são um pouco mais de 2g por 
dia, em sal... Vai dar muito sal. E na 
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verdade, assim como a glicose o sódio está 
em diversos alimentos, e não 
necessariamente salgados. Mas vou deixar 
isso para o próximo vídeo, e vou voltar a 
falar da hipertensão. 

Cena 03: Hipertensão e complicações 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera.  

FELIPE 

A hipertensão tem inúmeras causas, 
algumas que são do nosso controle e 
outras que não. Uma das causas é 
descontrole de sistema no organismo 
devido ao excesso de sódio. E só por 
curiosidade, esse sistema é bem complexo 
e quando estamos no sentindo mal com 
pressão baixa, não é possível regular o 
sistema ingerindo sal, ou colocando sal de 
baixo da língua. Essa técnica é mais 
psicológica do que prática. A regulação do 
sistema é demorada e acontece com o 
excesso prolongado de sódio no 
organismo. 

E bem, o aumento dessa pressão do 
sangue, significa que o nosso sangue está 
circulando com uma maior velocidade, 
com mais pressão. E vocês lembram lá do 
sexto vídeo, quando eu falei das 
complicações do excesso de glicose no 
sangue. Agora imaginem toda essa glicose 
com potência total, fazendo aquele 
estrago com uma velocidade a mais. 
Imaginou? Então, essa combinação de 
diabetes com hipertensão é 
extremamente prejudicial, uma vez que 
piora o quadro das complicações do 
diabetes. E apesar de não piorar o 
controle glicêmico em si, a hipertensão 
aumenta os riscos das pessoas com 
diabetes. E por essa razão, devemos fazer 
o que está na nossa alçada para evitar. E 
como falei, no próximo vídeo vou falar um 
pouco mais sobre sódio e os alimentos 
industrializados. 
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Cena 04: Conclusão e créditos 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador, já posicionado para falar com 
a câmera. 

FELIPE 

Pessoal, esse foi mais um vídeo do 
Diabetes Tipo Fácil, não se esqueça de 
curtir o vídeo, compartilhar, assinar o 
canal e até o próximo vídeo. 

Final 
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#18 O que são ultraprocessados? 

 

Objetivo Educativo: Identificar alimentos ultraprocessados. 

Mensagem Educativa: Alimentos ultraprocessados são aqueles que possuem uma 

complexa formulação para tornarem-se convenientes para a ingestão e conservação. 

 

Cena 01: Introdução 

 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador já posicionado para falar com a 

câmera. 

 

FELIPE 

 

Oi oi, pessoal. Meu nome é Felipe Daun e 

este é o Diabetes Tipo Fácil! Você já ouviu 

falar dos alimentos ultraprocessados? No 

vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre 

esses alimentos e a relação com o 

diabetes. 

 

Cena 02: In Natura e minimamente processados 

 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador já posicionado para falar com a 

câmera. Quando pertinente, os alimentos de exemplo serão apresentados na tela. 

 

FELIPE 

 

Quando você vai no supermercado, você já 

parou para pensar no nível de 

processamento de cada alimento? 

 

É óbvio que as carnes do açougue, as 

frutas e as verduras não sofreram 
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processamento. Esses são alimentos in 

natura, ou seja, é o alimento que esta da 

mesma forma que encontramos na 

natureza. E nesta mesma categoria, 

também existem aqueles alimentos que 

são minimamente processados. São 

aqueles que só foram cortados, embalados 

ou congelados, ou tudo isso junto. Eles não 

sofreram modificações, e apenas estão 

disponíveis para compra de outra forma, 

mas sem a adição de algum outro 

ingrediente. 

 

Cena 03: Processados 

 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador já posicionado para falar com a 

câmera. Quando pertinente, os alimentos de exemplo serão apresentados na tela. 

 

FELIPE 

 

Por outro lado, alguns alimentos têm 

alguma modificação, mas pequena, como 

a adição de outros ingredientes em sua 

composição final, como o milho ou ervilha 

em conserva, que tem a adição de sal, por 

exemplo. Ou ainda uma fruta em calda, 

que teve uma adição de açúcar. 

 

E nessa categoria de processados, nós 

também incluímos os queijos e pães. Pois 

esses não sofreram modificações 

expressivas e elaboradas. Com poucos 
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ingredientes é possível modificar ou criar 

algum alimento. 

 

Corte para vídeo viral 

 

Cena 04: Ultraprocessados 

 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador já posicionado para falar com a 

câmera. Quando pertinente, os alimentos de exemplo serão apresentados na tela. 

 

FELIPE 

 

E agora, chegamos nos alimentos 

ultraprocessados, aqueles formulados 

minuciosamente pela indústria, para 

teoricamente atingirem a perfeição, ou 

seja, um sabor e textura extremamente 

agradáveis, associados com um tempo de 

prateleira extremamente longo. 

Esses alimentos são modificados de forma 

que a origem dos ingredientes não é 

facilmente identificada, e ainda não é 

possível a reprodução do alimento em 

casa, seja pelo processamento complexo 

ou a falta de acesso aos produtos 

utilizados. 

A indústria, na busca do melhor sabor e 

melhor textura pode adicionar uma 

quantidade excessiva de açúcar e gordura 

nesses alimentos. E em geral, essa adição 

pode resultar num de desbalanço 

nutricional, onde alguns nutrientes podem 

se destacar negativamente. 
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Alguns vídeos atrás eu comentei sobre a 

embalagem dos alimentos e falei sobre a 

lista de ingredientes. Às vezes, alguns 

desses ingredientes podem ser 

extremamente desconhecidos, e isso não 

seria um problema, caso esses 

ingredientes não colaborassem para o 

desbalanço nutricional da nossa rotina. 

E isso não significa proibição, nós temos 

que ter uma grande variação da 

alimentação e os ultraprocessados não 

poderiam dominar todas as nossas 

refeições. Seria mais interessante ir atrás 

de comida de verdade. 

 

Cena 05: Conclusão e créditos 

 

Apresentador mais próximo da câmera. 

 

FELIPE 

 

Este foi mais um vídeo do Diabetes Tipo 

Fácil. Não se esqueça de curtir o vídeo, 

compartilhar, assinar o canal e até o 

próximo vídeo 

 

Final 
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#19 Diabetes e atividade física 

 

Objetivo Educativo: Reconhecer os benefícios da prática de atividade física para o 

controle glicêmico. 

Mensagem Educativa: A contração muscular favorece a redução da glicemia, 

independente da ação da insulina. 

 

Cena 01: Introdução 

 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador já posicionado para falar com a 

câmera. 

 

FELIPE 

 

Oi oi, pessoal. Meu nome é Felipe Daun e 

este é o Diabetes Tipo Fácil! E no vídeo de 

hoje vamos falar um pouco sobre exercício 

físico. 

 

Cena 02: Fisiologia do exercício 

 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador já posicionado para falar com a 

câmera. Quando pertinente, imagens de exemplo serão apresentados na tela. 

 

FELIPE 

 

Todo mundo sabe que exercício físico é 

bom para a saúde. E os motivos são 

variados, mas aqui eu iriei me aprofundar 

no porquê o exercício pode ser tão 

interessante para as pessoas que tem 

diabetes. 
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E sem enrolação, eu já vou dizer que o ele 

é benéfico por fazer com que a glicose 

entre na célula sem a necessidade de 

insulina. 

Mas como assim? 

Lembram dos primeiros vídeos, onde foi 

mostrado o mecanismo de absorção da 

glicose? 

 

Corte para animação ocupando toda a tela 

 

FELIPE 

(OFF) Aqui, nós dependemos de 

insulina para que aparecesse um 

receptor de glicose, e assim 

abaixamos a glicemia no sangue. 

 

Corte para vídeo normal 

 

FELIPE 

Bem, a contração muscular faz mais ou 

menos o papel da insulina. Então, um leve 

exercício pode ajudar a abaixar a 

glicemia, sem a necessidade de insulina. 

Mas é preciso tomar cuidado. 

 

 

Cena 03: Hipoglicemia 

 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador já posicionado para falar com a 

câmera. Quando pertinente, animações de exemplo serão apresentados na tela. 

 

FELIPE 
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Exercício em excesso pode causar uma 

hipoglicemia, e nós já vimos a quão 

perigosa pode ser a hipoglicemia. 

Mas não me entenda mal, o exercício não 

substitui a insulina. A absorção da glicose 

é pontual, e o uso da insulina ainda será 

necessário. O exercício irá ajudar no 

controle glicêmico de forma geral. 

E para fazer exercício, não é necessário 

pagar academia. Uma leve caminhada 

ajuda a não sermos sedentários, e pode 

ser o que estávamos precisando para 

melhorar o nosso controle glicêmico. 

 

Cena 04: Conclusão e créditos 

 

Apresentador mais próximo da câmera. 

 

FELIPE 

 

Bem pessoal, este foi mais um vídeo do 

Diabetes Tipo Fácil. Não se esqueça de 

curtir o vídeo, compartilhar, assinar o 

canal e até o próximo vídeo 

 

Final 
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#20 Rotina com diabetes 

 

Objetivo Educativo: Reconhecer que os indivíduos com diabetes podem ter uma vida 

normal. 

Mensagem Educativa: As condições impostas pelo diabetes não impedem os 

indivíduos de realizarem as suas atividades rotineiras. 

 

Cena 01: Introdução 

 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador já posicionado para falar com a 

câmera. 

 

FELIPE 

 

Oi oi, pessoal. Meu nome é Felipe Daun 

seja bem-vindo ao último vídeo do 

Diabetes Tipo Fácil, pelo menos por 

enquanto! 

 

Cena 02: Comparando rotinas 

 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador já posicionado para falar com a 

câmera. Quando pertinente, imagens de exemplo serão apresentados na tela. 

 

FELIPE 

 

Em todos esses vídeos eu falei tantas 

coisas, e talvez ainda falte muito para 

falar. E nesse vídeo eu gostaria de fazer 

nós pensarmos na rotina das pessoas com 

diabetes, e comparar com a rotina de 

alguém que não tenha a doença. 
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As pessoas têm uma ideia de que ao 

descobrir o diabetes, a vida delas vai 

mudar de forma muito significativa. Mas o 

diabetes é envolvido de muitos mitos e 

desconhecimento, as pessoas não sabem 

muito como funciona o diabetes ou por 

que ela tem que fazer algo ou vai será 

privada de comer algo que gosta (e na 

verdade ela não deveria ser privada de 

nada). 

Quando na verdade, a rotina da pessoa 

com diabetes não é tão diferente assim, 

ou pelo menos não deveria ser diferente. 

As pessoas com diabetes podem precisar 

de um medicamento, podem precisar 

aplicar insulina e podem precisar contar o 

carboidrato das refeições. 

Mas a preocupação com a alimentação que 

uma pessoa com diabetes tem (ou deveria 

ter) é a mesma que todas as pessoas 

deveriam ter. Que é: conhecer o seu 

corpo, saber o que você está comendo. 

Saber o que acontece com o seu corpo 

quando você come isso ou aquilo é 

importante para todo mundo. Por mais 

que os efeitos sejam diferentes, a 

importância de saber o que acontece é 

unânime. 

E ser preocupado com a alimentação não 

é ser neurótico com a alimentação e não 

há proibição, apesar do que muitos mitos 

falam. Não é difícil. 
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Cena 03: Diabetes é fácil? 

 

Cenário virtual de tijolos azuis, com o apresentador já posicionado para falar com a 

câmera.  

 

FELIPE 

 

Até já me falaram que o nome do canal 

não devia ser esse, por que o diabetes 

nunca é fácil. Bom, lidar com o diabetes 

pode não ser fácil no começo, mas com 

conhecimento ele pode ficar muito mais 

fácil. Fica mais fácil de lidar quando há 

ciência do que está acontecendo com 

você.  

E foi isso que eu tentei passar em todos 

esses vídeos, dar um panorama de como 

tudo isso funciona, como tornar isso mais 

fácil na nossa cabeça. E eu gostaria de 

encerrar os vídeos com essa mensagem 

 

Cena 04: Encerramento e créditos 

 

Apresentador mais próximo da câmera. 

 

FELIPE 

 

Eu ainda não sei se os vídeos vão 

continuar, eu sei que existem tantos 

assuntos para trabalhar e eu espero que 

em breve eu consiga voltar para falar mais 

sobre o diabetes. Espero que vocês 

tenham gostado, e peço para ficarem 
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ligados aqui no YouTube e Facebook para 

receber as novidades do canal, em breve. 

Eu ia falar “até o próximo vídeo”, mas 

dessa vez eu encerro com um “até breve”. 

 

Final 
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ANEXO 5: FORMULÁRIO AUXILIAR PARA ENTREVISTAS APÓS EXIBIÇÃO 

DOS VÍDEOS FINAIS (EXEMPLO) 

 

NOME: ____________________________________________________________ 

 

( ) DM1 

( ) DM2 

( ) FAMILIAR 

( ) OUTRO: ________________________________________________ 

 

VÍDEO Nº_____ 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. ______________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________ 
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ANEXO 6. “LINKS” DE ACESSO AOS VÍDEOS DO CANAL “DIABETES TIPO 

FÁCIL” 

 

Vídeo Título Link 

0 (Piloto) https://youtu.be/_XkzOrGfsKQ 

1 Açúcar no Sangue?  https://youtu.be/nccfwlzj3Hw 
2 O que é diabetes?  https://youtu.be/I5T97TsstKg 
3 Diabetes Tipo 1?  https://youtu.be/EZTpxbRP3RE 
4 Resistência Insulínica  https://youtu.be/5z0xhPKBU8Q 
5 Diabetes Tipo 2?  https://youtu.be/M1swN16bbhU 
6 A Glicose está alta?  https://youtu.be/SrdAdtqf0cI 
7 Abaixando a Glicemia   https://youtu.be/p21EV7xvlJQ 
8 Deu hipo?   https://youtu.be/d9a2yexMkhc 
9 Como controlar o DM?  https://youtu.be/XfiUlfk-b8w 

10 Tem horário pra comer?  https://youtu.be/8PmT1kDKBTA 
11 Contando Carboidratos  https://youtu.be/CbF2D0L8L3w 
12 Você sabe ler o rótulo?  https://youtu.be/fMrYXT23bxs 
13 Diet ou Light https://youtu.be/WVsSrO3MlnI 
14 Açúcar ou Adoçante?  https://youtu.be/zBq26BWcNps 
15 Pode comer fruta?  https://youtu.be/sF-OcQY5oyU 
16 Beterraba e Diabetes https://youtu.be/mhTT3JZhop4 
17 Pressão alta piora o controle do diabetes?  https://youtu.be/FZvYxf-2Z_E 
18 O que são ultraprocessados?  https://youtu.be/MDRWyih0THw 
19 DM e Atividade Física  https://youtu.be/IN5h_-tFlYM 
20 Rotina com Diabetes  https://youtu.be/w-CvF19FsbQ 
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ANEXO 7. CURRÍCULO LATTES 

 

AUTOR: FELIPE DAUN E SILVA 
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ORIENTADORA: ANA MARIA DIANEZI GAMBARDELLA 

 


