
 

 

 

                                                                

 
 

A ESCOLA E O ALUNO COM DIABETES: O QUE EU TENHO A VER 

RESUMO 
O diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina 
e/ou da incapacidade de que exerça adequadamente seus efeitos, causando um aumento 
da glicose no sangue. Sua causa está relacionada a fatores genéticos e alimentares, na
maioria das vezes associada ao consumo de alimentos industrializados e refrigerantes. 
Nesse sentido, a escola é o local onde alunos portadores de 
grande parte do seu tempo e apresentam maior dificuldade para o gerenciamento da 
doença, em virtude de fatores como: desconhecimento sobre a doença, oferta de alimentos 
inadequados no ambiente escolar incluindo a própria merenda disponibilizada, bulling, falta 
de capacitação para identificar sinais ou sintomas de hiperglicemia e/ou hipogl
aumento no número de alunos matriculados, declarados portadores de 
reforçou ainda mais a necessidade de desenvolver 
segurança e melhoria na qualidade de vida dos educandos durante o período em q
no ambiente escolar. Assim o objetivo da pesquisa desenvolvida por alunos do ensino médio 
foi averiguar quais os alimentos mais consumidos na escola, identificar os que apresentam 
maior taxa de glicose, e ao final elaborar uma tabela para que tenh
nutricionais como: alimentos mais consumidos e seus valores nutricionais, opções 
saudáveis, diabetes e alimentos saudáveis versus melhora no rendimento escolar.
coleta de dados foram selecionados, de forma aleatória, seis alu
questionário contendo cinco perguntas de múltipla escolha. Após tabulação e análise dos 
dados identificou-se que os alimentos mais consumidos, além da merenda escolar, são: 
60% salgados assados e fritos, 15% chopão e suco de fruta 
amostras desses alimentos foram submetidas a experimento (identificador de glicose) para 
assim constatar quais os que apresentavam maior concentração de glicose e deveriam ser 
consumidos de forma moderada ou não consumidos, princ
doença. Nesta perspectiva, alimentos como o salgado acabaram não sendo associados aos 
que se deve fazer um controle na ingestão. Portanto, é de suma importância que sejam 
levados em consideração os constituintes do alimento e 
a informação quanto a esses fatores devem se fazer presente no meio escolar de modo que 
todos sejam sensibilizados quanto aos limites e possibilidades necessárias a uma dieta 
saudável. Essas informações se fizeram present
final do projeto juntamente com sugestões de lanches saudáveis, contemplando uma 
estratégia lúdica para incentivar a alimentação nutricionalmente equilibrada, além de 
contribuir significativamente na aprendizagem 
sua elaboração, haja vista que precisaram desenvolver e praticar conhecimentos 
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diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina 
e/ou da incapacidade de que exerça adequadamente seus efeitos, causando um aumento 

ua causa está relacionada a fatores genéticos e alimentares, na
maioria das vezes associada ao consumo de alimentos industrializados e refrigerantes. 
Nesse sentido, a escola é o local onde alunos portadores de Diabetes Mellitus
grande parte do seu tempo e apresentam maior dificuldade para o gerenciamento da 

nça, em virtude de fatores como: desconhecimento sobre a doença, oferta de alimentos 
inadequados no ambiente escolar incluindo a própria merenda disponibilizada, bulling, falta 
de capacitação para identificar sinais ou sintomas de hiperglicemia e/ou hipogl
aumento no número de alunos matriculados, declarados portadores de 
reforçou ainda mais a necessidade de desenvolver ações educativas para garantir a 
segurança e melhoria na qualidade de vida dos educandos durante o período em q
no ambiente escolar. Assim o objetivo da pesquisa desenvolvida por alunos do ensino médio 

veriguar quais os alimentos mais consumidos na escola, identificar os que apresentam 
maior taxa de glicose, e ao final elaborar uma tabela para que tenham acesso a informações 
nutricionais como: alimentos mais consumidos e seus valores nutricionais, opções 
saudáveis, diabetes e alimentos saudáveis versus melhora no rendimento escolar.
coleta de dados foram selecionados, de forma aleatória, seis alunos por turma e aplicado 
questionário contendo cinco perguntas de múltipla escolha. Após tabulação e análise dos 

se que os alimentos mais consumidos, além da merenda escolar, são: 
60% salgados assados e fritos, 15% chopão e suco de fruta e 10% pirulito. Logo após, 
amostras desses alimentos foram submetidas a experimento (identificador de glicose) para 
assim constatar quais os que apresentavam maior concentração de glicose e deveriam ser 
consumidos de forma moderada ou não consumidos, principalmente pelos portadores da 
doença. Nesta perspectiva, alimentos como o salgado acabaram não sendo associados aos 
que se deve fazer um controle na ingestão. Portanto, é de suma importância que sejam 
levados em consideração os constituintes do alimento e quantidade consumida, e para isso, 
a informação quanto a esses fatores devem se fazer presente no meio escolar de modo que 
todos sejam sensibilizados quanto aos limites e possibilidades necessárias a uma dieta 
saudável. Essas informações se fizeram presente em tabela nutricional disponibilizada ao 
final do projeto juntamente com sugestões de lanches saudáveis, contemplando uma 
estratégia lúdica para incentivar a alimentação nutricionalmente equilibrada, além de 
contribuir significativamente na aprendizagem multidisciplinar dos discentes envolvidos na 
sua elaboração, haja vista que precisaram desenvolver e praticar conhecimentos 
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diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina 
e/ou da incapacidade de que exerça adequadamente seus efeitos, causando um aumento 

ua causa está relacionada a fatores genéticos e alimentares, na 
maioria das vezes associada ao consumo de alimentos industrializados e refrigerantes. 

Diabetes Mellitus passam 
grande parte do seu tempo e apresentam maior dificuldade para o gerenciamento da 

nça, em virtude de fatores como: desconhecimento sobre a doença, oferta de alimentos 
inadequados no ambiente escolar incluindo a própria merenda disponibilizada, bulling, falta 
de capacitação para identificar sinais ou sintomas de hiperglicemia e/ou hipoglicemia. O 
aumento no número de alunos matriculados, declarados portadores de Diabetes Mellitus, 

ações educativas para garantir a 
segurança e melhoria na qualidade de vida dos educandos durante o período em que estão 
no ambiente escolar. Assim o objetivo da pesquisa desenvolvida por alunos do ensino médio 

veriguar quais os alimentos mais consumidos na escola, identificar os que apresentam 
am acesso a informações 

nutricionais como: alimentos mais consumidos e seus valores nutricionais, opções 
saudáveis, diabetes e alimentos saudáveis versus melhora no rendimento escolar. Para a 

nos por turma e aplicado 
questionário contendo cinco perguntas de múltipla escolha. Após tabulação e análise dos 

se que os alimentos mais consumidos, além da merenda escolar, são: 
e 10% pirulito. Logo após, 

amostras desses alimentos foram submetidas a experimento (identificador de glicose) para 
assim constatar quais os que apresentavam maior concentração de glicose e deveriam ser 

ipalmente pelos portadores da 
doença. Nesta perspectiva, alimentos como o salgado acabaram não sendo associados aos 
que se deve fazer um controle na ingestão. Portanto, é de suma importância que sejam 

quantidade consumida, e para isso, 
a informação quanto a esses fatores devem se fazer presente no meio escolar de modo que 
todos sejam sensibilizados quanto aos limites e possibilidades necessárias a uma dieta 

e em tabela nutricional disponibilizada ao 
final do projeto juntamente com sugestões de lanches saudáveis, contemplando uma 
estratégia lúdica para incentivar a alimentação nutricionalmente equilibrada, além de 

multidisciplinar dos discentes envolvidos na 
sua elaboração, haja vista que precisaram desenvolver e praticar conhecimentos 
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matemáticos, químicos e biológicos ao longo das fases do projeto. Deste modo, além de 
possibilitar aprendizagem, à escola deve recon
buscar melhoria na qualidade de vida dos alunos.
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