
"Dicas da Bete" esclarece as dúvidas mais 
comuns sobre o diabetes para que 

professores e demais educadores possam 
lidar melhor com as necessidades do aluno 

diabético no ambiente escolar.

Para mais informações acesse o site 
www.diabetesnasescolas.org.br.



O aluno com 
diabetes
Aqui vamos esclarecer de forma objetiva as 
dúvidas mais comuns sobre o diabetes. Você 
pode colaborar para uma adequada vida 
escolar do aluno com diabetes e contribuir 
com observações para a descoberta de 
diabetes em outros alunos!

O que é diabetes?
O diabetes é uma disfunção crônica que leva 
ao aumento da glicemia (açúcar no sangue), 
por ausência ou falta de insulina – hormônio 
responsável pela entrada da glicose (açúcar) 
nas células do organismo – ou porque a 
insulina produzida não age adequadamente.

Quais os dois tipos mais comuns 
de diabetes?
O tipo 1 é o mais comum em crianças e 
adolescentes e nele o pâncreas para de 
produzir insulina. E o tipo 2 é mais comum 
em adultos, em que há falha na produção de 
insulina ou porque a insulina produzida não 
age adequadamente.

Quais são os sintomas?
Muita sede, muita fome, muita urina, 
desânimo e perda de peso. Esses sintomas 
podem ser observados antes do diagnóstico 
ou quando o controle glicêmico está 
inadequado.

O sucesso no controle do 
diabetes depende de quais 
fatores?
O sucesso no controle depende da 
monitorização da glicemia, medicação oral/
insulina, alimentação saudável, prática de 
atividade física, apoio social e familiar além 
da educação em diabetes.

O que é monitorização  
da glicemia?
A monitorização é um controle da glicemia 
(açúcar no sangue), realizado através de 
um teste simples, em diferentes horários 
do dia, com uma gota de sangue retirada 
da ponta do dedo e utilizando-se um 
monitor de glicemia. Se o resultado mostrar 
valores inferiores a 70 mg/dl, considera-
se hipoglicemia (nível baixo de açúcar no 
sangue) e, acima de 250 mg/dl, hiperglicemia 
(nível alto de açúcar no sangue).

Como deve ser a alimentação 
na escola do aluno com 
diabetes?
Semelhante a de todos os alunos, ou seja, 
deve ser saudável, equilibrada e consumida 
sem excessos, a fim de evitar transtornos 
da glicemia e indesejável aumento de peso. 



O cuidado deve ser tomado quanto aos 
alimentos que contém açúcar refinado – o 
ideal é que sejam substituídos por adoçante 
artificial. Portanto o aluno com diabetes não 
precisa ser submetido a rígidas restrições 
alimentares, como pães, cereais e outras 
fontes de carboidratos, que fornecem energia 
e seu consumo é especialmente importante 
durante a infância.

Já as preparações doces podem ser 
substituídas por uma versão sem açúcar ou 
por fruta.

A socialização é muito importante para a 
preservação do bem-estar do aluno com 
diabetes, por isso o aluno deve alimentar-se 
junto com os demais colegas.

O que é recomendável à escola 
informar aos pais dos alunos 
com diabetes que a freqüentam 
em horários intermediários?
É recomendável que a escola informe aos 
pais dos alunos que entram às 11h, 15h 
ou 19h sobre o horário e o tipo de refeição 

escolar servida. Assim os pais poderão 
adequar a refeição principal servida em 
casa antes do horário da escola e evitar 
transtornos por excessos alimentares.

O que fazer com o aluno com 
diabetes quando há festas na 
escola ou passeio escolar?
Avisar aos pais antecipadamente sobre o 
evento, para que naquele dia o aluno possa 
adequar a refeição de casa e da escola com 
os quitutes da festa ou passeio e controlar a 
glicemia.

O aluno com diabetes pode 
praticar atividade física?
A atividade física feita de maneira correta 
traz benefícios à criança com diabetes, pois 
contribui para o controle do peso, melhora 
a utilização da insulina pelo organismo, 
diminui os níveis de stress psicológico 
e facilita o controle da glicemia. Mas é 
aconselhável ao aluno com diabetes, 
antes de praticar atividade física, verificar 



a glicemia e realizar um lanche. Também é 
importante que o professor de educação 
física seja informado sobre seu diabetes.

Quais são as complicações 
mais comuns que o aluno com 
diabetes pode apresentar em  
sala de aula?
Mesmo com o diabetes controlado podem 
ocorrer hiperglicemias e hipoglicemias. 
A hiperglicemia pode ser percebida com 
sintomas como visão turva, náuseas, 
vômitos, urina excessiva, sede intensa e 
hálito com cheiro similar ao de uma maçã. 
Já na hipoglicemia o aluno pode apresentar 
sonolência, irritabilidade, fome, suor, 
taquicardia e até perda de consciência.

Essas complicações podem ser solucionadas 
da seguinte forma:

Hipoglicemia: oferecer um alimento fonte 
de carboidrato simples como um copo de 
água com uma colher de sopa de açúcar 
refinado, ou um copo de suco de laranja, ou 
um copo de refrigerante que não seja diet ou 
light, caso em 15 minutos os sintomas ainda 

persistirem repetir o processo.

Hiperglicemia: permitir o maior consumo 
de água para hidratação e em conseqüência 
a ida freqüente do aluno ao banheiro.

O que fazer quando o aluno 
apresentar algum mal-estar 
relacionado ao diabetes 
durante o período escolar?
Se não houver na escola ou na mochila do 
aluno um monitor de glicemia, e a escola 
não identificar o motivo do mal-estar, se 
hiperglicemia ou hipoglicemia, deverá 
tratá-lo como hipoglicemia, e comunicar 
imediatamente seus responsáveis sobre o 
ocorrido. Nunca colocar alimento em sua 
boca se estiver inconsciente.

É muito importante o apoio social e familiar 
para o controle do diabetes do aluno?

Claro! E a escola, através de todos os 
funcionários, deve apoiá-lo e facilitar a 
criação de atitudes positivas em relação à 
doença e colaborar na sua integração social.
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