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Resumo 

A matemática está presente em vários aspectos da nossa vida relacionados a 

outras ciências como Biologia, Química e Sociologia, contribuindo para análise 

de situações e tomadas de decisões na resolução de situações diversas. Uma 

de suas aplicações é no campo das ciências biológicas para auxiliar os 

biocientistas em seus cálculos utilizando a álgebra no caso do tratamento dos 

diabéticos. Neste estudo, aplicamos o Projeto Folhas “Matrizes e o tratamento 

para diabéticos” desenvolvido durante a primeira fase do PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado de Paraná) com alunos do 2º ano do 

Ensino Médio para aplicação das operações com matrizes na resolução de 

problemas ligados ao tratamento dos pacientes diabéticos, para verificar a 

quantidade de insulina em cada caso no tratamento de pessoas com diabetes. 

Trabalhar a matemática de forma interdisciplinar e de forma que o educando 

seja capaz de visualizar o seu papel de cidadão dentro da sociedade, 

desenvolver as capacidades de raciocínio, o pensamento abstrato (algébrico), 

bem como o espírito crítico, cooperativo e criativo são os objetivos deste 

trabalho e o papel da escola enquanto instituição promotora da educação 

integral. 

Palavras- chave:  diabetes; insulina; matrizes. 

Abstract 

Mathematics is present in many aspects of our life related to other science as 

biology, chemistry and sociology, contributing to analysis of situations and 

decision-making in the resolution of different situations. One of this applications 



is in the field of biological sciences to help bioscientist in its calculations using 

algebra in the case of treatment for diabetics. In this study we apply the project 

sheets “arrays and treatment for diabetics” developed during the first phase of 

PDE (Program of Educational Development of the State of Paraná) with 

students of high school applications for operations with arrays in the resolution 

of problems related to the treatment of patients with diabetes, to verify the 

amount of insulin in each case in the treatment of people with diabetes. 

Work math interdisciplinary way and so that the learner is able to view your role 

of citizen within society, develop the capacities of reasoning, abstract thinking   

(algebraic), as well as the critical spirit, cooperative and creative are the 

objectives of this work and the role of school promoter as an institution of 

education integral. 

Keywords: Diabetes; insulin; matrix. 

Introdução 

Como professora de matemática, ao explicar um conteúdo para meus 

alunos, sou confrontada com indagações do tipo: “ Para que serve este 

conteúdo?” ou “ Onde vou usar este conteúdo?”. Recentemente estas 

perguntas ocorreram na turma do 2º ano do Ensino Médio no Colégio em que 

trabalho quando iniciei o conteúdo de matrizes. 

Como sabemos, a escola deve fornecer subsídios para que os alunos 

tenham formação não apenas de conteúdos, mas integral e sejam cidadãos 

críticos, conscientes e atuantes onde vivem. A sociedade em que vivemos 

exige cada vez mais a capacidade de organizar o pensamento, ler e interpretar 

dados quantitativos. Nesse sentido 

[...] “o ensino de Matemática, assim como todo ensi no, contribui 
(ou não) para as transformações sociais não apenas através da 
socialização (em si mesma) do conteúdo matemático, mas 
também através de uma dimensão política que é intrí nseca a 
essa socialização. Trata-se da dimensão política co ntida na 
própria relação entre o conteúdo matemático e a for ma de sua 
transmissão-assimilação.” (DUARTE, 1987, p. 78) 

 



Buscando em livros de Matemática, Biologia, sites da Internet e outras 

bibliografias, constatei que, entre várias aplicações de matrizes, elas podem 

ser aplicadas no controle de tratamentos para diabéticos. 

Como eles já haviam discutido sobre as várias reportagens exibidas na 

televisão a respeito da diabetes no Brasil e no mundo e como alguns alunos 

desta turma têm diabetes e outros têm parentes com esta doença, resolveram 

pesquisar mais sobre o assunto em livros de Biologia na biblioteca da escola, 

em sites médicos da Internet e em revistas médicas especializadas. Eles 

encontraram vários dados estatísticos, mundiais, nacionais e municipais, do 

número de pessoas que sofrem com a Diabetes e de diferentes tipos de 

remédios utilizados no tratamento dos diabéticos além das insulinas e também 

dados sobre valores nutritivos para uma alimentação saudável para diabéticos 

e para pessoas que desejam controlar o peso e prevenir doenças 

cardiovasculares. 

 

 Tratamento para diabéticos 

 

É possível a matemática auxiliar no tratamento de pessoas com 

diabetes? 

A matemática tem como finalidade principal contribuir na formação da 

cidadania, uma vez que permite a quem a utiliza descrever diferentes aspectos 

da realidade, estabelecer relações entre eles e tirar conclusões a partir deles. 

A conquista da cidadania está ligada à inserção do indivíduo, como 

cidadão no mundo do trabalho, no da cultura e no das relações sociais. 

Para a inserção no mundo do trabalho, os novos métodos de produção 

exigem indivíduos que assimilem informações rapidamente, que saibam propor, 

resolver problemas, que sejam capazes de se adaptar a contínuas mudanças. 

Deste modo, o papel do ensino da matemática não é preparar mão de obra 

especializada para determinados ramos de atividade, mas sim, desenvolver 

uma educação que coloque o aluno frente aos desafios que lhe permitam 

ampliar responsabilidades, compromissos e satisfação, possibilitando a 



identificação em outras áreas do conhecimento como economia, química, 

biologia, sociologia, esportes e outras. 

Para que o indivíduo atue no mundo das relações sociais, é importante 

salientar que a compreensão e a tomada de decisões, diante de questões 

políticas e de problemas sociais contemporâneos, dependem da leitura e da 

interpretação de informações, por vezes, complexas. 

A matemática vem contribuir para a compreensão das informações, pois 

além de contar e calcular, ela oferece recursos que nos permitem analisar, 

medir dados estatísticos e aplicar cálculos, os quais representam conexões 

importantes com outras áreas do conhecimento. Aprender matemática é 

interpretar, criar significado, construir seus próprios instrumentos para resolver 

problemas, estar preparado para perceber estes mesmos problemas, 

desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de conceber, projetar e 

transcender o imediatamente sensível. Assim 

  [...] “conhecer é cada vez mais conhecer o signif icado, de que o 
significado de A se constrói através de múltiplas r elações que 
podem ser estabelecidas entre A e B, C, D, E, X, T,  G, K, W etc, 
estejam ou não as fontes de relações no âmbito da d isciplina que 
se estuda. Insistimos: não se pode conhecer A para,  então, 
poder conhecer B, ou C, ou X, ou Z, mas o conhecime nto de A, a 
construção do significado de A, faz-se a partir das  relações que 
podem ser estabelecidas entre A e B, C, X, G,...” ( MACHADO, 
1993, p. 31) 

 

Trabalhar a matemática de forma interdisciplinar e de forma que o 

educando seja capaz de visualizar o seu papel de cidadão dentro da 

sociedade, desenvolver as capacidades de raciocínio, o pensamento algébrico 

(abstrato), bem como o espírito crítico e criativo; desenvolver uma educação 

matemática que coloque o aluno frente aos desafios que lhe permitam 

desenvolver responsabilidades, compromisso e satisfação, possibilitando 

conexões com outras áreas do conhecimento. Este projeto busca atingir estes 

objetivos e ajudar os alunos que têm dificuldades em relacionar conceitos 

algébricos e aplicá-los, através da interdisciplinaridade, desenvolvendo um 

trabalho social na comunidade; contribuindo para o desenvolvimento do 

interesse nos alunos pelo assunto Matrizes; relacionando conceitos e 



operações de matrizes ao tratamento de pessoas com diabetes e a outras 

áreas do conhecimento; conscientizando da importância de cuidar da saúde 

para prevenção de doenças. 

A matemática possui, como proposto pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Escola Pública do Estado do Paraná (2006), conteúdos 

estruturantes fundamentais para a compreensão do objeto de ensino e, entre 

eles, a álgebra. 

O foco da atividade algébrica é estabelecer procedimentos e relações, e 

expressá-los numa forma simplificada geral. Os alunos muitas vezes têm 

dificuldades em aplicar conceitos algébricos para resolução de problemas. 

Cabe ao professor esclarecer dúvidas no campo da aritmética e relacionar a 

aritmética e a álgebra de forma que o aluno se aproprie corretamente dos 

conceitos e aplique-os. 

As ciências biológicas estão rapidamente se tornando ciências exatas, 

graças ao uso progressivo de métodos matemáticos. O desenvolvimento das 

ciências depende, cada vez mais, de uma estreita cooperação entre 

biocientistas, químicos, engenheiros e matemáticos. 

Um exemplo onde a matemática coopera com as ciências biológicas é a 

aplicação da álgebra no caso do tratamento dos diabéticos. 

Um desses conceitos algébricos é o de Matrizes, suas propriedades, 

operações e aplicações. 

Matrizes são tabelas retangulares com elementos dispostos em linhas e 

colunas; duas ou mais matrizes podem ser adicionadas, subtraídas ou 

multiplicadas conforme o caso. 

Uma das aplicações de operações com matrizes é no campo das 

ciências biológicas para auxiliar os biocientistas em seus cálculos. 

Diabetes 

A doença conhecida como diabetes mellitus é uma disfunção da 

glândula chamada pâncreas que produz a insulina. A insulina permite a 



utilização da glicose pelas células e a síntese do glicogênio armazenado nos 

músculos e no fígado. A insuficiência renal é a complicação mais comum da 

diabetes, em especial pessoas que sofrem da Diabetes tipo 1. 

 Com o passar do tempo, os níveis elevados de açúcar no sangue 

podem danificar os rins, são eles que mantêm o sangue livre de impurezas, 

pois recebem 25% do sangue bombeado pelo coração e filtram tudo retendo 

apenas uma pequena parte. Os rins recebem o sangue das artérias renais. 

Uma vez dentro dos rins as artérias se dividem em pequenos vasos, que se 

dividem em vasos sanguíneos menores até que se dividem em vasos capilares 

que terminam em estruturas chamadas néfrons. 

Há milhões de néfrons em cada rim. Eles são importantes porque filtram 

o excesso desnecessário de substâncias do sangue que precisam ser retiradas 

da circulação pela urina. 

Os rins diabéticos começam a perder essa capacidade, pois os níveis 

elevados de açúcar no sangue comprometem esse processo. 

Nossa taxa normal de glicose (glicemia) varia de 80 a 120 mg por 100 ml 

de sangue. Quando essa taxa é ultrapassada, atingindo cerca de 180mg /100 

ml, as células dos túbulos dos néfrons não conseguem reabsorver toda a 

glicose filtrada e ela aparece na urina. A elevada taxa de glicose sanguínea, 

chamada hiperglicemia, é uma característica da diabetes, um desequilíbrio que 

afeta milhões de pessoas. 

Há vários tipos de diabetes conhecidos:  

• Tipo 1: seus sintomas  podem aparecer já na infância e 

adolescência. 

• Tipo 2: desenvolve-se mais na fase adulta das pessoas, muitas 

vezes devido aos maus hábitos alimentares e sedentarismo. 

• Diabetes Gestacional: surge em mulheres grávidas que não eram 

diabéticas, onde ocorreu uma alteração da tolerância a glicose. 

Geralmente desaparece após a gestação. 



• Outros tipos: específicos de diabetes podem vir a ocorrer 

causadas por: defeitos genéticos funcionais de células e na ação 

da insulina; doenças do pâncreas; infecções e outros. 

Essa doença, quando não controlada por dietas e medicamentos que 

baixem a glicemia, pode levar a um quadro clínico preocupante: 

enfraquecimento, queda do metabolismo, problemas vasculares, cegueira, 

dificuldades de cicatrização de ferimentos e de coagulação do sangue, que 

pode levar o diabético ao coma ou à morte.  

Esses fatores deixam estes pacientes mais vulneráveis a problemas 

graves nos pés e pernas (lesões tróficas), tornando-se um fenômeno médico-

hospitalar e social de custo elevado. Todo esforço deve ser feito para a 

prevenção do aparecimento dessas lesões. 

No atendimento ao diabético deve-se ter uma equipe multidisciplinar, 

com endocrinologista, cirurgião vascular, assistente social e psicólogo. 

A diabetes por ser uma doença crônica causadora de consideráveis 

restrições físicas, emocionais e sociais, pode modificar profundamente a vida 

das pessoas; além do tratamento médico adequado, os pacientes devem 

contar com o apoio social de psicólogos, entidades específicas e o 

acompanhamento da família. 

Uma pesquisa realizada sobre diabéticos (Apoio social na Diabetes, por 

Madalena Nunes da Escola Superior de Saúde), documenta os benefícios 

físicos e psicológicos do apoio social e mostra como os sujeitos com apoio 

social se ajustam melhor psicologicamente a acontecimentos indutores de 

stress, recuperam mais rapidamente seu quadro clínico, usufruem de qualidade 

de vida mais satisfatória e reduzem o risco de mortalidade. 

A diabetes tem um impacto particular nos jovens e em suas famílias. O 

dia-a-dia é alterado de repente: medições de glicemia, aplicação de insulina, 

regulação da atividade física e da alimentação. Se a adaptação do paciente 

não for feita de maneira adequada, o novo estilo de vida pode afetar a saúde 

emocional. 



Por isso, é necessário dar assistência para as pessoas que convivem 

com o paciente, para que saibam lidar com a criança ou o jovem, fazendo com 

que ele chegue à idade adulta sem nenhuma complicação e aceitando bem sua 

condição.  

Dificuldades sociais e psicológicas podem dificultar o tratamento. Além 

disso, a preocupação com a diabetes e os desafios emocionais, que vêm com 

o crescimento, podem ser traumáticos para a criança ou adolescente e para 

sua família. É sempre importante lembrar que não há como fugir da diabetes. 

Ela faz parte da vida da criança e é uma responsabilidade para ela, família, 

escola e comunidade local. 

A passagem da infância para a adolescência traz várias mudanças, 

inclusive no tratamento da diabetes. Por causa das oscilações hormonais, 

torna-se mais difícil controlar a glicemia. Assim, caso não haja um 

acompanhamento adequado, podem ocorrer problemas de auto-estima, 

depressão e desordens alimentares. A equipe multidisciplinar é uma ferramenta 

de grande ajuda nesses casos, pois irá educar o paciente, a família e as 

pessoas que convivem com ele, para que todos possam trabalhar em conjunto. 

Isso fará com que a passagem da infância para a adolescência seja apenas um 

caminho natural da vida. 

Dados Estatísticos 

A diabetes está tornando-se a epidemia deste século. É necessária ação 

urgente para prevenir mortes e complicações desnecessárias. 

A incidência dos principais tipos de diabetes está aumentando entre 

crianças e adolescentes: tipo 1 (que necessita do uso de insulina) e tipo 2 

(controlada principalmente por medicamentos, dietas e exercícios). Este último 

é conseqüência da obesidade e do sedentarismo. 

No mundo, uma pessoa a cada 5 segundos fica diabética, enquanto no 

Brasil, o mesmo ocorre com uma pessoa a cada 2 minutos e 18 segundos. É 

uma das principais causas de morte no mundo: 3,2 milhões de mortes/ano. 



De acordo com a O.M.S. (Organização Mundial de Saúde) em 2006 

havia cerca de 171 milhões de pessoas portadoras de diabetes e estima-se 

que esse número dobre em 2030. 

Segundo a IDF (International Diabetes Federation - dados retirados do 

site da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2007)  

• A cada ano mais de 70 mil crianças desenvolvem diabetes tipo 1.  

• Pelo mundo, 440 mil crianças com menos de 14 anos têm 

diabetes tipo 1.  

• Atualmente, mais de 200 crianças desenvolvem diabetes a cada 

dia.  

• A taxa de aumento de diabetes nas crianças é de 3% ao ano.  

• A diabetes tipo 1 vem crescendo em áreas de baixa prevalência, 

como a Europa Central e o Leste Europeu. Finlândia, Suécia e Noruega, onde 

se têm as taxas as mais elevadas da incidência para o tipo 1 diabetes nas 

crianças.  

• A diabetes tipo 2 nos jovens corresponde a 2-3% de todos os 

tipos de diabetes.  

• A diabetes tipo 2 é um problema emergente com conseqüências 

sérias, especialmente em algumas comunidades étnicas.  

• O número de complicações da diabetes em adultos jovens cresce 

nos países desenvolvidos.  

Sabe-se que na diabetes tipo 2 há grande relação com a obesidade e o 

sedentarismo. Estima-se que 60% a 90% dos portadores da doença sejam 

obesos. 

A diabetes tipo 2 é cerca de 8 a 10 vezes mais comum que o tipo 1 e 

pode responder ao tratamento com dieta e exercício físico. Outras vezes 

necessita de medicamentos orais, e por fim, a combinação destes com a 

insulina. 

Índice de Massa corpórea  



É importante ressaltar a necessidade de manutenção de peso normal 

nas pessoas com diabetes e naqueles sem diabetes com antecedentes 

familiares da doença. Uma das formas para definir o peso ideal é o índice de 

massa corpórea (IMC). 

Um IMC considerado normal, segundo a Organização Mundial de 

Saúde, é um valor entre 18,5 e 24,9 Kg/m2. Este índice é obtido pela divisão do 

peso em quilogramas pela altura ao quadrado em metros. 

Índice de massa corpórea (IMC) maiores que 25 indicam sobrepeso; 

maiores que 30 obesidade grave e maiores que 40 obesidade mórbida. 

Para o tratamento da obesidade é necessária firme determinação do 

paciente, controle alimentar e atividades físicas sob a orientação de 

profissionais da saúde, segundo Dr. Marco Antônio Vívolo, membro do 

Conselho Científico do Site da Sociedade Brasileira de Diabetes. 

Para manter a diabetes sob controle, a atividade física é um dos fatores 

indispensáveis ao lado da dieta e da medicação. Especificamente para o 

indivíduo portador de diabetes, a atividade física aumenta a sensibilidade à 

ação da insulina. Dessa forma, indivíduos obesos, com resistência insulínica, 

ou aqueles com certa redução na produção desse hormônio, podem ser 

beneficiados pela realização de exercícios regulares. É sempre bom lembrar 

que os efeitos benéficos da atividade física ocorrem somente para quem se 

exercita com regularidade. Por isso, a importância de realizar atividade física 

pelo menos cinco vezes na semana. 

O gasto calórico dos exercícios varia de pessoa para pessoa, 

dependendo do metabolismo de cada um (da genética e biotipo), do tempo e 

da intensidade do exercício. Assim, o gasto calórico numa determinada 

atividade, difere de uma pessoa de 90 Kg e uma pessoa de 50 Kg. Além disso, 

uma pessoa pode gastar uma quantidade diferente de calorias numa atividade 

(ex: caminhada), dependendo da intensidade com que faz esta caminhada e do 

tempo de caminhada. Por isso, o importante é fazer uma dieta balanceada, 

orientada por um nutricionista, verificar a parte hormonal através de um médico 



endocrinologista e fazer uma avaliação física para analisar o seu nível de 

condicionamento físico. Este trabalho deve ser feito em conjunto, assim, estes 

profissionais irão adaptar o programa mais adequado. 

Aplicando matrizes  

Para o tratamento dos diabéticos são utilizadas, entre outros remédios, 

as insulinas que se apresentam em várias concentrações e tipos. Com os 

dados das insulinas que um paciente deva fazer seu tratamento, podemos 

montar matrizes para o controle do consumo de cada uma. 

Vejamos como elas podem ser aplicadas: 

Como já dissemos anteriormente, matrizes são tabelas retangulares com 

elementos dispostos em linhas e colunas, onde duas ou mais matrizes podem 

ter seus elementos adicionados, subtraídos ou multiplicados, conforme o caso. 

Lembrando: 

Dadas as matrizes: 

A= ( )ija  sendo 1 mi ≤≤  

B= )( ijb               1 nj ≤≤  

Temos: 

Na adição: A+B= )( ijij ba +  

           Na subtração A+ (-B) = ( - ) 

 

Quando o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da 

matriz B podemos falar na multiplicação dessas matrizes. 



Sejam A= )(
mnija        e B= )(

npjkb    então a matriz C, tal que C = A.B será 

dada por C= )( mpikc   tal que C ik  = jk

n

j
ij ba∑

=1
           

  Os alunos da turma do 2º ano do Ensino Médio organizaram-se em 

grupos e pesquisaram tudo que puderam sobre diabetes no mês de 

março/2008. 

A professora de Biologia esclareceu a parte do aparelho excretor e 

endócrino do ser humano e o papel do pâncreas. 

A professora de Educação Física, juntamente com a professora de 

Matemática, trabalharam o Índice de Massa Corpórea, a compreensão das 

tabelas para crianças e adolescentes e adultos para o peso ideal e o cálculo do 

IMC através da fórmula. 

Nas aulas de matemática, os alunos analisaram as tabelas dos dados 

estatísticos, revisaram os cálculos de porcentagem e a validade de amostra 

estatística para análise de casos. Desta forma também foi introduzida a 

organização de dados relativos a doses de insulinas em matrizes e assim o 

cálculo das operações com matrizes por meio da Resolução de Problemas. 

A proposta foi realizar atividades em pequenos grupos para facilitar o 

entendimento e desenvolvimento das tarefas abaixo descriminadas: 

 

Fonte: http://www.humanillnesses.com/original/images/hdc_0001_0003_0_img0191.jpg  



Pesquisa  

Procure o posto de saúde mais próximo e: 

1. Verifique quantos pacientes diabéticos são atendidos por mês. 

2. Entre esses pacientes, qual o tipo mais comum de diabetes? 

3. Quais os medicamentos mais utilizados no tratamento desses 

pacientes. 

Monte uma tabela (matriz) com a quantidade de pacientes por tipo de 

medicamento utilizado: 

Nº de pacientes Medicamentos Dose diária 

   

                                    ...                         ...  

 

Os grupos de alunos foram ao PAM (Pronto Atendimento Municipal) e 

conseguiram os dados, depois em sala de aula comparam os resultados. 

Para o tipo 2 de Diabetes os alunos notaram que vários pacientes não 

necessitam de insulina, controlam a doença com alimentação adequada, 

exercícios e alguns comprimidos. 

Os grupos também conheceram os vários tipos de insulinas utilizadas no 

tratamento do tipo 1 em especial, e às vezes necessárias para o tipo2: 

• Insulina Glargina: insulina com ação prolongada, absorvida 

lentamente, o que permite uma dose diária. 

• Insulina Lenta: insulina de ação intermediária. 

• Insulina Lispro (ultra- rápida): insulina de ação rápida e de curta 

duração. 

• Insulina NPH: insulina de ação intermediária. 

• Insulina Regular: insulina de ação rápida e duração curta, 

geralmente usada em situações de emergência. 



• Insulina ultra lenta: insulina de ação longa; costuma ser indicada 

para uso noturno. 

 

Pesquisa  

Procure saber se, em sua cidade, há assistente social e/ou psicólogo 

que preste atendimento às pessoas diabéticas e suas famílias, e como é 

realizado este atendimento. 

Os alunos verificaram que não há especialista na rede pública do 

município para atender os pacientes e familiares, apenas em clínicas 

particulares. 

 

Pesquisa  

Verifique se na sua família, incluindo primos (as), tios (as) e avôs (os), 

há parentes que tenham diabetes. 

Cada grupo pesquisou entre seus familiares mais próximos e o resultado 

foi que mais de 40% dos alunos têm parentes com Diabetes e na sala há duas 

alunas com diabetes que precisam de insulina e dieta alimentar. 

Estas primeiras atividades ocorreram no mês de abril /2008. 

Após estas primeiras atividades os alunos participaram de uma palestra 

sobre diabetes, no mês de abril, com um médico especialista, onde puderam 

esclarecer várias dúvidas sobre esta doença e também doenças 

cardiovasculares. Depois fizeram um relatório que apresentaram nas 

disciplinas de Matemática, Biologia e Educação Física. 

 



 

Fonte: www.bdbomdia.com/diabetes/insulinoterapia/65insulino3ser.jpg 

Atividades  

1) O administrador de uma hospedaria de verão espera quatro hóspedes 

que são diabéticos e durante os dias que se hospedarão precisam tomar 

insulina: 

O primeiro hóspede ficará 7 dias e necessita ao dia: 2 unidades de 

insulina semilenta, 3 unidades de lenta e 1 unidade de ultra lenta; 

O segundo hóspede ficará 14 dias e necessita ao dia: 4 unidades de 

insulina semilenta. 

O terceiro hóspede ficará 21 dias e necessita ao dia: 3 unidades de 

insulina semilenta, 1 unidade de lenta e 3 unidades de ultra lenta. 

E o quarto hóspede ficará 28 dias e necessita ao dia: 1 unidade de 

insulina semilenta, 2 unidades de lenta e 5 unidades de ultra lenta. 

 Monte a matriz referente aos hóspedes e insulinas. Se a unidade da 

insulina semilenta custa R$0,80, a unidade da lenta custa R$1,00 e a unidade 

da ultra lenta custa R$1,80 monte a matriz do custo e obtenha o total de gastos 

com a compra destas insulinas. 

Solução: 

1º hóspede 

 * 7 dias =  



2º hóspede 

  * 14 dias =  

3º hóspede 

  * 21 dias =  

4º hóspede 

  * 28 dias =  

Somando os quatro hóspedes: 

  +   +  +  =  

Calculando os valores em reais: 

161 semilenta * 0,80 = R$ 128,80 

98 lenta * 1,00 = R$ 98,00 

210 ultra lenta * R$1,80 = R$ 378,00 

semilenta               lenta             ultra lenta             total de gastos 

(128,80)      +       (98,00)     +      (378,00)   =          ( R$ 604,80) 

 

2) A matriz F indica a quantidade de unidades de insulina em cada 

frasco. O frasco 1 contém insulina semilenta, o frasco 2 contém insulina lenta e 

o frasco 3 contém insulina ultra lenta. A matriz C indica a necessidade mensal 

de consumo de certo paciente. Determine a sobra de unidades para o mês 

seguinte. O que você pode concluir com os resultados obtidos? 
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Os alunos resolveram estas duas atividades em pequenos grupos e 

após apresentarem suas soluções comentaram sobre o alto custo do 

tratamento desta doença e de outras também; custos que as famílias mais 

carentes muitas vezes não têm condições de disponibilizar para manter o 

tratamento dos seus doentes. 

Como resultado da 2ª atividade os alunos obtiveram que sobrará insulina 

do frasco 1 para o mês seguinte, não sobrará do frasco 2 e não há o 

necessário no frasco 3 será preciso comprar para completar a dose. 

A dose de manutenção de um diabético é específica para cada caso. 

O mesmo se diga quanto ao tipo de insulina e o esquema insulínico 

adequado. Há pacientes que passam perfeitamente bem com uma insulina de 

ação intermediária; outros necessitam de duas ou mais injeções diárias. Outros 

ainda necessitam de associações de tipos diferentes de insulina. 

A medicina tem evoluído e novas insulinas estão sendo desenvolvidas e 

testadas para melhorar a qualidade de vida dos diabéticos. Uma destas novas 

insulinas é a insulina inalável. 

Pesquisa  

Procure saber mais sobre a insulina inalável, suas vantagens e 

desvantagens para os diabéticos. 

Alguns grupos de alunos pesquisaram em revistas médicas, outros 

foram ao PAM (Pronto Atendimento Municipal) e outros entrevistaram médicos 

da cidade. 

Na sala de aula cada grupo expôs as respostas encontradas. 

Após estas atividades os alunos participaram de uma palestra sobre 

Nutrição ministrada por uma nutricionista no mês de maio. Fizeram muitas 

perguntas e receberam muitos conselhos sobre a importância de uma 

alimentação balanceada. Os alunos apresentaram um relatório sobre a palestra 

nas disciplinas de Matemática, Biologia e Educação Física. 

 



Atividade 

Para que você conheça o gasto calórico aproximado de algumas 

atividades, montamos a tabela abaixo. Esta tabela é baseada numa pessoa de 

60Kg de peso corporal em atividades físicas, num tempo de 1 hora: 

Peso Andar de 

bicicleta 

Caminhar 

acelerado 

Correr a 

12Km/h 

Hidroginástica 

60 Kg 252 calorias 552 calorias 890 calorias 300 calorias 

 

Suponhamos um acompanhamento de uma pessoa com este peso por 

meio de um programa com estes exercícios ao longo de uma semana: 

Horas por dia para cada atividade 

Dia da 

semana 

Andar de 

bicicleta 

Caminhar 

acelerado 

Correr a 

12Km/h 

Hidroginástica 

2ª feira 1 0 0 1 

3ª feira 0 0 1 0 

4ª feira 0,5 0,5 0 0 

5ª feira 0 0 0,5 1,5 

6ª feira 0,5 1 0 0 

Aplicando as operações com matrizes podemos obter: 

Com as informações da primeira tabela montamos uma matriz 4x1 e 

com as informações da segunda tabela montamos uma matriz 5x4. Assim 

podemos dizer quantas calorias esta pessoa queimará após cada dia de 

exercício físico, simplesmente multiplicando-as. 

        1,0    0,0    0,0    1,0 

        0,0    0,0    1,0    0,0                    252 

        0,5    0,5    0,0    0,0         *          552          =   

        0,0    0,0    0,5    1,5                    890 

        0,5    1,0    0,0    0,0    5x4           300       4x1 

 



SOLUÇÃO  

          1,0.252+0,0.552+0,0.890+1,0.300               552 

          0,0.252+0,0.552+1,0.890+0,0.300               890 

          0,5.252+0,5.552+0,0.890+0,0.300      =     1016 

          0,0.252+0,0.552+0,5.890+1,5.300               895 

          0,5.252+1,0.552+0,0.890+0,0.300               678 

 

A pessoa a que nos referimos nesta situação, com este programa de 

exercícios, queimará 552 calorias na segunda-feira, 890 calorias na terça-feira, 

1016 calorias na quarta-feira, 895 calorias na quinta feira e 678 calorias na 

sexta-feira. 

 

Fonte:www.milsabores.net/assets/images/frutas.JPG 

Debate  

A diabetes é uma doença que pode atingir qualquer pessoa, criança, 

jovem ou adulto, mas ela pode ser controlada e até evitada. 

Um conselho de todos os médicos é alimentação saudável e a prática de 

atividades físicas regularmente. Qual a sua opinião sobre esta afirmação? 

Após terem participado das duas palestras: uma sobre Diabetes e outra 

sobre Nutrição, os alunos debateram o assunto e verificaram que mesmo eles 

não têm bons hábitos alimentares e quase nunca praticam atividades físicas 



regulares. Concluíram que, mesmo muito jovens devem se preocupar com 

alimentação, pois ninguém está imune a doenças como: Diabetes e 

cardiovasculares, doenças estas que podem ser evitadas através de uma 

alimentação saudável e prática de exercícios físicos. 

No mês de junho foi apresentado para os alunos um projeto para 

realização de uma Mostra Cultural no Colégio, onde cada turma deveria 

escolher um tema, de qualquer área do conhecimento para apresentar. Os 

alunos do 2º ano do Ensino Médio optaram pelo tema DIABETES. 

Novamente se organizaram em equipes ficando cada uma responsável 

por um subitem: DEFINIÇÃO DA DOENÇA; TIPOS DE DIABETES; 

TRATAMENTOS; NUTRIÇÃO E ATIVIDADES FÍSICAS. Confeccionaram 

cartazes, trouxeram exemplares de medicamentos, revistas sobre a doença, 

prepararam apresentação em slides, tabela, balança e metro para cálculos do 

IMC e panfletos para distribuírem durante a visitação de alunos do Ensino 

Fundamental, alunos do Ensino Médio, professores e comunidade na mostra 

cultural que se realizou no dia 22 de agosto/2008 nas dependências do 

Colégio. 

Conclusão 

Analisando todos os comentários e resoluções apresentadas pelos 

alunos durante cada atividade realizada, percebi que o tema Matrizes não é 

mais abstrato e longe da realidade deles; constatei que eles conseguiram 

estabelecer relações lógicas entre o conhecimento teórico e a prática 

vivenciada no seu cotidiano. 

Verifiquei que se torna importante que os alunos conheçam e reflitam 

sobre as doenças, em especial neste caso a Diabetes que se faz presente em 

várias famílias, bem como seus aspectos sociais, políticos e biológicos, porque 

assim eles poderão ampliar sua visão de mundo e sociedade, prevenirem-se 

de doenças e também ajudar alguém que apresente sintomas desta doença ou 

outra; além de aplicar conceitos matemáticos dentro de um contexto diferente 

do habitual de sala de aula. 



Deste envolvimento dinâmico no processo aprendizagem, os alunos 

além de adquirirem os conhecimentos matemáticos envolvidos durante o 

processo também compreenderam a inter-relação entre as disciplinas, 

desenvolveram diversas habilidades no trabalho em equipes e demonstraram 

mais interesse pelas aulas participando ativamente. 

O projeto mobilizou o Colégio de tal forma que gerou um projeto maior: 

“Escola em Ação” onde todos os professores trabalharam diversos temas 

atuais interdisciplinarmente com as turmas, culminando com a I Mostra Cultural 

do CEJS (Colégio Estadual Jandaia do Sul) realizada no dia 22 de agosto 

deste ano onde cada turma do Ensino Médio apresentou um tema diferente 

para os alunos do Ensino Fundamental e Médio, professores e comunidade. 

Este projeto folhas também foi aplicado por outros professores da rede 

estadual que participaram do GTR (Grupo de Trabalho em Rede) 2007/2008 

ofertado pelo Governo Estadual na plataforma MOODLE. Vários adaptaram o 

tema para trabalharem outros conteúdos em séries do Ensino Fundamental e 

também Ensino Médio. 

Analisando todas as fases deste projeto desde o princípio até o término 

com este artigo, pude constatar que além de motivar os alunos também 

motivou a mim e a meus colegas professores a trabalhar de forma diferenciada 

baseada nas tendências da educação, em especial educação matemática e na 

realidade que nos cerca, pois ela é rica em oportunidades para que a educação 

integral se consolide. 
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