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ATIVIDADE FÍSICA NA ESCOLA PARA CRIANÇAS COM DIABETES MELLITUS 

 

Alessandra Trindade Dinali 

 

RESUMO 

A atividade física proporciona bem estar, perda de peso e manutenção do equilíbrio do organismo. 
Porque esclarecer sobre diabetes nas aulas de Educação Física? Acredita-se que a atividade física 
quando bem orientada e com prática regular vai atuar na redução da resistência insulínica, perda de 
peso, melhora na resistência física e psicológica, ajudando no tratamento do aluno diabético, tornando 
assim a educação física uma aliada para pais, alunos e professores. Assim o presente estudo tem como 
objetivo abordar os aspectos práticos da realização das atividades físicas na escola para crianças 
portadoras de diabetes mellitus. Mais especificamente conceituar diabetes, demonstrar como lidar com 
a diabetes na escola e apontar como o profissional de educação física deve orientar sobre. O mesmo 
foi realizado por meio de revisão de literatura. Foram adquiridas através de fontes de diferentes 
literaturas, como sites especializadas, artigos científicos, livros e etc. 
 
Palavras – chaves: Criança; Diabetes Mellitus; Escola; Professor; Educação física. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1674 Willis deu o nome de diabetes mellitus, referindo-se ao adocicado 

da urina (sabor de mel). A diabetes mellitus tem como denominador comum o aumento 

de glicose no sangue, decorrente da diminuição da produção ou aceleração de 

insulina pelo pâncreas os dois tipos mais frequentes são o tipo I e o tipo II. (SALES et. 

al., 2009, p. 01) 

O diabetes tipo I, o pâncreas não produz insulina, o diabetes tipo II, o pâncreas 

não produz insulina suficiente, e a quantidade produzida é ineficaz. 
 

No que se refere ao Diabetes Tipo I, a Sociedade Brasileira de 
Diabetes aponta que a cada ano, mais de 70 mil crianças desenvolvem 
a doença e, no mundo esse valor passa para 440 mil. O Diabetes 
Mellitus do Tipo I é caracterizado pela destruição das células beta 
pancreáticas. Acredita-se que uma combinação de fatores genéticos, 
imunológicos e possivelmente ambientais (ex: virais) contribua para 
destruição das células beta (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
DIABETES, s. d., s. p. apud SALES et. al. 2009, p. 564) 
 

O Diabetes tipo I é caracterizado pela não produção de insulina hormônio pela 

produção de insulina harmônio responsável por converter o açúcar em energia para o 

corpo, o diabetes Tipo I atinge principalmente crianças e adolescentes. 

Silva (2015, p. 09 apud TURATTI, 2012, p. 06.) destaca que:  

 
 
É um processo autoimune, em que o próprio organismo destrói as 
células beta do pâncreas, produtoras de insulina. Por isso as pessoas 
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necessitam tomar varias doses de insulina por dia para manterem sua 
glicemia em níveis adequados. Compreende menos 10% dos casos 
de diabetes. 
 

A criança ou adulto com diabetes mellitus tipo I necessita de cuidados diários 

para manter o bom funcionamento do organismo, desde as aplicações de insulina, 

monitoração frequente do controle da glicemia sanguínea e nas observações dos 

sintomas apresentados na hipoglicemia e hiperglicemia. Por precisarem de tantos 

cuidados surge a necessidade de cuidadores com conhecimento e prática, para 

desenvolver esses procedimentos.  

A criança diabética na fase escolar necessita de maior independência, 

podendo assumir as tarefas diárias aos poucos, sempre com supervisão dos pais. Em 

idades menores, isso ainda não ocorre, necessitando dos cuidadores em período 

integral (LEITE et. al., 2008, s. p. apud TURATTI, 2012, s. p.). 

Mesmo na fase escolar, conforme o tempo de doença e a idade da criança, 

esta já consegue identificar os sintomas e tomar as providências pertinentes, não 

eximindo, no entanto, os cuidadores de observações. Outras precisam de alguém para 

ajuda-las, além de observá-las. Neste momento há interferência do professor, sujeito 

mais propício ao primeiro atendimento na escola o Diabetes mellitus tipo 2, a poucos 

anos atrás era considerado doença rara na infância e adolescência, hoje devido a má 

alimentação e ao sedentarismo, podemos comprovar um número alarmante de 

crianças e adolescentes diabéticos tipo 2. 

Esse tipo de diabetes acontece quando o pâncreas produz insulina, mas não 

aproveita da forma adequada, ou seja, não consegue metabolizar a glicose presente 

na corrente sanguínea. De acordo com a Associação Nacional de Assistência ao 

Diabetes (ANAD, 2014, p. 07 apud SILVA, 2014, p. 05): 

 
[...] essa versão do distúrbio é de oito a 10 vezes mais comuns que o 
tipo I, acometendo 10% da população entre 30 e 69 anos. Os fatores 
mais comuns para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 são o 
sedentarismo e a obesidade. 

 

A criança portadora de diabetes precisa de um cuidado especial antes, 

durante e após a atividade física para evitar a hipoglicemia. 

Reforçando sobre os temas escola e exercício físico, Santana e Silva (2009, 

p. 670 apud TURATTI, 2012, s. p.) ainda salientam que “a escola como importante 

grupo social frequentado e com profissionais bem informados em relação a doença, 
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poderá interferir de maneira decisiva na vida de crianças e adolescentes com DM tipo 

I” 

Os benefícios da prática da atividade física na escola para as crianças são de 

grande incentivo para a conquista do controle da doença. Sobre esse assunto, 

Santana e Silva (2009, p. 673-674 apud TURATTI, 2012, s. p.) esclarecem que: 

 
O professor de educação física deve conhecer profundamente os 
mecanismos fisiológicos decorrentes da atividade física no organismo 
de aluno, para que assim possa estar mais apto a identificar uma crise 
de hipoglicemia, o que é bastante frequentemente. A hiperglicemia 
durante a atividade é menos perigosa que a hipoglicemia. 
 

A escola é o segundo ambiente em que as crianças passam a maior parte do 

tempo, devendo ser acolhedora e adequada a atender as necessidades das crianças, 

sendo necessário o conhecimento de toda a equipe escolar sobre os alunos diabéticos 

para que eles recebam toda a atenção e cuidados especiais que precisam.  

Assim, este artigo tem como objetivo abordar os aspectos práticos da 

realização consciente das atividades físicas na escola para as crianças portadoras de 

diabetes mellitus, conceituar diabetes, demonstrar como aprender a lidar com a 

diabetes na escola, além de apontar como o profissional de educação física deve 

ensinar e lidar com a diabetes na escola. A metodologia foi realizada por meio de 

revisão de literatura. Foram adquiridas através de fontes de diferentes literaturas, 

como sites especializadas, artigos científicos, livros e etc. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Diabetes Mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de 

insulina, ou da incapacidade de insulina de exercer adequadamente seus efeitos. No 

decorrer deste trabalho será retratado sobre Diabetes Mellitus Tipo I e Diabetes 

Mellitus Tipo II. Como o profissional de educação física deve ensinar e lidar com a 

diabetes na escola. 

 

2.1 Diabetes Mellitus Tipo I 
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É um processo autoimune, onde o próprio organismo destrói as células do 

pâncreas, responsáveis por produzir a insulina. Devido a não produção de insulina à 

necessidade de doses diárias do hormônio para manter a glicemia adequada. 

O tipo I, tem causas genéticas e pode ser hereditário, aparecendo na infância 

e adolescência. [...] segundo Monteiro (2009, s. p. apud TURATTI, 2012, s. p.) o 

Diabetes Mellitus Tipo I caracteriza-se pela deficiência absoluta de insulina, sendo 

esta, na maioria dos casos, causado por processo auto-imune desencadeando após 

uma interação completa entre fatores genéticos e ambientais. 

 

2.2 Diabetes Mellitus Tipo II 

 
Causada por fatores ligados ao estilo de vida, ocorre quando o pâncreas 

passa a secretar menor quantidade de insulina e as células não conseguem aproveitá-

las de forma correta. 

De acordo com a Associação de Assistência Médica ao Diabético (ANAD), o 

diabetes tipo II acomete 10% da população entre 30 e 69 anos. 

 
Sedentarismo e obesidade são os principais fatores que 
desencadeiam o problema, por isso, atividade física e controle da 

alimentação são os itens necessários para preveni-lo. (ANAD, 2014, 
p. 07 apud SILVA, 2015, p. 09) 

 

O Diabetes Tipo I e o Tipo II podem aparecer na infância. A intensa correria 

das pessoas em todos os horários do dia fez com que o corpo e a mente de adequasse 

ao no relógio, antibiológico, o que trousse uma desordem metabólica, fazendo com 

que fosse necessária uma modificação não esperada para o organismo. Devido a 

esses horários cada vez mais acelerados, veio com ele a falta de tempo para cozinhar 

os alimentos em casa, o preparo dos lanches das crianças já não existe, com essas 

mudanças, as crianças passaram a levar lanches industrializados, ricos em açúcar e 

gordura associado aos jogos online cada vez mais presente na vida das crianças e 

adultos, trazendo com ele o sedentarismo. 

Devido ao sedentarismo e a obesidade cresceu muito o número de crianças 

portadores de diabetes tipo II: 

 
[...] a diabetes vem se multiplicando pelo consumo crescente de 
alimentos industrializados, ricos em gorduras e calorias, e pela 
diminuição de atividade física, portanto quanto maior o excesso de 
peso maior o risco. (ZAGURRY, s. d., s. p.) 
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O diagnostico é feito através de conferencia da dosagem da glicemia. 

Glicemia é a dosagem de glicose no sangue, normalmente realizada em jejum. 

Segundo os critérios da Associação Americana de Diabetes a dosagem 

normal varia de 70-110mg/dl 

Acima de 125mg/dl, sendo encontrado mais de uma amostra de exame de 

sangue, é dado como confirmado o quadro de diabetes. Hiperglicemia: aumento da 

taxa de glicose no sangue sendo superior a 100 mg/ml. Hipoglicemia: taxa de glicose 

no sangue inferior a 60 mg/100 ml. 

 
Os hábitos alimentares são criados tanto dentro de casa quanto na 
escola. Então, dar o exemplo na hora das refeições é indispensável 
para que as crianças mantenham uma alimentação equilibrada. Não 
adianta por exemplo, ensiná-los de que salgadinhos de pacote fazem 
mal a saúde se eles estão sempre disponíveis em casa (FILATRO, 
2015, p. 37) 
 

O Diabetes Mellitus Tipo I está relacionada as características de hiperglicemia 

ou hipoglicemia, ambas trazem alterações físicas e comportamentais. 

A hiperglicemia se apresenta pela dosagem alta de glicose no sangue e 

trazem sintomas como polidipsia (excesso de sede), polifagia (excesso de fome) 

levando ao emagrecimento, poliúria (vontade excessivade urinar), cansaço, 

dificuldade respiratória, hálito de maça, dor de cabeça podendo levar à náuseas, 

vômitos e sonolência. 

A hipoglicemia se apresenta pela dosagem baixa de glicose no sangue, 

inferior à 60 mg/dl. Os sintomas da hipoglicemia são: sensação de fome aguda, 

dificuldade de raciocinar, sensação de fraqueza com um cansaço muito grande; 

sudorese exagerada; tremores finos ou grosseiros de extremidades; bosejamento; 

sonolência; visão dupla; emocionalmente alterado, ocorrendo choro, riso inapropriado, 

falta de concentração, convulsão podendo levar à inconsciência o que se denomina 

coma. (ICDRS: SBD, 2001 s. p. apud TURATTI, 2011, p. 28) 

 
A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda sobre a importância 
de amigos, parentes e pessoas que convivem com o indivíduo 
diabéticos Tipo 1 saibam que ele fez uso de insulina diária, podendo 
assim, fazer diagnósticos de hipoglicemia. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE DIABETES, 2011, s. p. apud TURATTI, 2012, s. p.) 
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No decorre desse artigo será esclarecido como os professores de educação 

física e os demais professores podem cuidar do aluno diabético e como os mesmos 

podem ensinar os alunos a lidar com o diabetes. 

De acordo com o manual com diretrizes para professores de crianças com 

diabetes: Crianças com diabetes devem ser incentivadas a fazer parte de todos os 

aspectos da vida escolar, desde a aprendizagem na sala de aula, até a socialização 

e a prática de esportes. (SBD, 2009, s. p. apud LABORATÓRIO ROCHE, p. 07, s. d.) 

Baseado neste manual, todos os professores e equipe escolar deve traçar um 

plano de ação que deve ser seguido por todos, incluindo todos os alunos: Todos os 

alunos diabéticos devem usar uma identificação específica dentro das instalações 

escolares; Ter conhecimento dos medicamentos e necessidades alimentares; 

Conhecimento da rotina diária e suas variações; Conhecer os sintomas de 

hipoglicemia, queda no açúcar do sangue; Anotações de telefones dos pais e ou 

médico e saber quando eles devem ser chamados; Ter para emergência glicose na 

forma de alimentos a base de açúcar, principalmente em passeios ou eventos. Ex: 

suco de fruta ou refrigerante; Verificar diariamente se o aluno trouxe o medicamento 

de emergência e onde vai guardar; Renovar periodicamente os procedimentos de 

tratamento e de emergência com os colegas; O professor pode deixar que o aluno 

faça as medições de sua glicemia e se automedique, se for necessário, durante o 

horário das aulas; Crianças e adolescentes precisam se exercitar regularmente, há 

muito tempo foi constatado grandes benefícios para as crianças diabéticas que 

praticam atividade física regularmente, ajudando a baixar os níveis de glicose no 

sangue. Os esportes coletivos ajudam as crianças a sentirem-se integradas com os 

colegas. 

De acordo com o manual com diretrizes para professores de crianças com 

diabetes  

Todavia, crianças com diabetes devem ter atividades 
físicasplanejadas, incluído ingestão de alimentos antes, depois e, às 
vezes, durante os exercícios físicos. O momento e a quantidade de 
alimentos podem ser determinados fazendo testes de glicemia antes 
de iniciar uma atividade (SBD, 2009, s. p. apud LABORATÓRIO 
ROCHE, p. 07, s. d.) 

 

A escola e toda a equipe de professores deve ter em mãos todas as 

informações sobre os alunos, desde endereço, nome dos pais, telefones até doenças 
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existentes, medicamentos de uso contínuo, para que a criança possa ter um 

acompanhamento educacional completo 

Santana e Silva (2009, p. 673-674 apud TURATTI, 2012, s. p.) esclarecem 

que: 

 
O professor de Educação Física deve conhecer profundamente os 
mecanismos fisiológicos decorrentes da atividade física no organismo 
do aluno, para que assim possa estar mais apto a identificar uma crise 
de hipoglicemia, o que é bastante frequente. A hiperglicemia durante 
a atividade é menos perigosa que a hipoglicemia. 
 

O professor deve informar sobre o diabetes para todos os alunos e explicar 

para os demais sobre o convívio com o colega diabético, mostrando de maneira clara 

a fase em que se encontram, isso vai ajudar na segurança e tranquilidade durante o 

convívio com os colegas. “Isso contribui para que o aluno não seja diferenciado dos 

outros, ajudando na aceitação da doença e no seguimento do tratamento”. (TURATTI, 

2012, p. 99) 

“No convívio com o professor é importante para o aluno diabético sentir uma 

afinidade em sala de aula, principalmente na receptividade à nova situação e na 

adaptação da escola às suas necessidades.” (FUNCACION PARA LA DIABETES, s. 

d., s. p. apud TURATTI, 2012, p. 98) 

O aluno torna-se mais seguro, com melhor autoestima e estará preparado 

para enfrentar a doença e os pais estarem tranquilos ao perceberem que seu filho 

está estudando com segurança. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escola como um órgão de ensino e de formação do cidadão, tem o dever 

de cuidar de todos os alunos em igualdade, oferecendo a todos um ambiente 

preparado para lidar com todas as diversidades. 

O espaço escolar deve se preparar para ser acolhedor ao aluno diabético, 

para isso todos devem se informar sobre a doença, para que professores, 

administradores, e demais funcionários consigam atuar no dia a dia junto ao aluno 

diabético. 
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O professor preparado, com o conhecimento da diabetes, vai se sentir seguro 

para passar todo o conhecimento aos demais alunos, para que o aluno diabético seja 

tratado como todos os outros. 
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