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FEIRA DE CIÊNCIAS

Em um belo dia na escola, na semana da Feira de 

Ciências, a professora Mara convidou duas 

nutricionistas para visitarem a escola e explicar 

sobre os benefícios de uma alimentação saudável 

e também sobre os riscos de uma alimentação 

não saudável para duas crianças que ficaram 

responsáveis pela apresentação do tema. 



FEIRA DE CIÊNCIAS

Bom dia alunos, hoje eu trouxe as Nutricionistas Isis 

e Maria, que são responsáveis por desenvolver 

ações em prol da saúde por meio da alimentação, 

desde o individual até o coletivo. Elas atuam 

em restaurantes, hotéis, hospitais, escolas, 

clínicas e também na área docente. Hoje 

elas irão falar sobre uma doença que 

acomete muitas pessoas e que a sua 

prevenção e tratamento está 

associada a alimentação. 



Bom dia meninos! Nós 

somos Isis e Maria, somos 

nutricionistas. Hoje iremos falar 

sobre o diabetes mellitus tipo 1 e 2, 

e também, sobre os hábitos 

alimentares que se relacionam com 

esta doença crônica. Alguém sabe o 

que é diabetes? 

Isis Maria



É aquela doença que não 
pode mais comer doces e 
nem tomar refrigerante! 

Meu avô tem desde 
pequenininho, e tem que 
ficar tomando “injeções no 
dedo” todos os dias. 

Luma Mário

Você disse que tem dois tipos, 
qual a diferença entre eles? 



O diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo 

aumento de glicose (açúcar) no sangue, causado por uma 

deficiência na produção (tipo 1) ou na ação do hormônio 

insulina (tipo 2).

 O nosso corpo possui um hormônio chamado 

insulina, um dos mais importantes produzidos 

numa glândula chamada pâncreas, pelas células 

beta, e ela é responsável por capturar toda a 

glicose da corrente sanguínea advinda da 

alimentação e levar para dentro da célula. 

Funciona como um ônibus, 

onde as crianças são as 

moléculas de glicose e a escola 

é a célula. Sem o “ônibus� 

insulina” não conseguimos 

absorver a glicose.

Quando este hormônio não está sendo produzido é 

diagnosticado como diabetes tipo 1. 

Já no diabetes tipo 2, a insulina é produzida, mas ela não 

consegue levar a glicose para dentro da célula.

Neste caso, o “ônibus�insulina” consegue pegar as 

crianças, que são as moléculas de glicose, mas o portão 

da “escola�célula” está fechado, e as 

“crianças�glicose” não conseguem entrar. 
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As injeções no dedo Mario, são para medir a glicemia, 

que é o nível de glicose no sangue, para verificar se 

está dentro do nível recomendado. 

Em jejum

Pós�prandial

<110mg/dl >110 e 
>125mg/dl

>126mg/dl

inferior a 
200mg/dl

superior a 
200mg/dl

Glicemia 
alterada

Glicemia 
normal

Diabetes



No diabetes tipo 2, ocorre um excesso de glicose 

(açúcar) na corrente sanguínea, pois o ônibus não 

consegue chegar até a escola, e isso desencadeia alguns 

sintomas como sede, muita vontade de fazer xixi, fome 

em excesso, cansaço, problemas 

na visão, mas é importante 

ressaltar que os sintomas não 

são iguais para todos, por isso é 

importante realizar os exames 

de sangue constantemente. 



Mas, o que acontece 

para que o pâncreas 

pare de produzir a 

insulina? 

Esta é uma ótima pergunta, 

Luma. O diabetes tipo 1 pode 

ocorrer em qualquer idade e é 

ocasionado pela destruição das 

células beta, aquelas que 

produzem a insulina, pelo 

próprio corpo. 

E por isso, este tipo de diabetes é também 

chamado de diabetes infanto�juvenil, pois 

acomete muitas crianças. 



É por isso que 

eles devem 

tomar remédio 

todos os dias? 

Sim professora, os 

portadores do diabetes tipo 

1 são os chamados 

insulino�dependentes. Ou 

seja, como eles não 

produzem a insulina, eles 

tomam injeções diárias para 

repor este hormônio. 



E o diabetes 

tipo 2 é 

transmissível? 

Não Mario, o diabetes é uma doença 

crônica não transmissível. O tipo 2 

pode também ter influência 

genética, mas o principal fator são 

os hábitos alimentares e de estilo 

de vida, como no caso do 

sedentarismo. 

No tipo 2, pode haver a produção 

suficiente e em alguns casos, produção 

insuficiente de insulina, mas além 

disso, há uma resistência das células 

que absorvem a glicose, devida uma 

insensibilidade dos tecidos. 



Então se nós 

comermos muitos 

doces, teremos 

diabetes? 

Quando temos hábitos alimentares 

não saudáveis, como o 

consumo excessivo de 

doces, industrializados, 

refrigerantes e embutidos, 

nós favorecemos o ganho de 

quilos a mais, e isto propicia 

uma resistência da célula a 

insulina, ou seja, o indivíduo produz a 

insulina, mas a célula não reconhece 

ou a produz de forma insuficientes, 

como no diabetes tipo 2. 



Isso mesmo Mario, 

o ideal é que seja 

evitado o máximo 

possível a introdução de doces, 

salgadinhos, frituras na infância, e 

quando introduzidos, que não 

sejam em excesso, pois pode 

desencadear a obesidade e assim 

como outras doenças, como o 

diabetes. 

Ah.... É por isso que na 

escola nós não podemos 

comer estes alimentos, 

não é mesmo? 



Além disso, na merenda escolar, são 

priorizados os melhores nutrientes 

por meio de legumes, frutas, 

verduras e cereais, para melhorar 

ainda mais a saúde de todos. 

Todo o plano alimentar é proposto 

pela Nutricionista Responsável e leva 

em consideração os nutrientes 

necessários para um bom 

crescimento e desenvolvimento, de 

acordo com cada faixa etária. 

Assim, promovemos um bom 

crescimento físico e cognitivo. 



Não Mario, ambos não possuem cura, 

mas possuem tratamento, que é 

basicamente uma alimentação 

saudável, a prática de exercícios 

diários, antidiabéticos orais e a 

insulina.  

Mas existe cura 

para o diabetes tipo 

1 e tipo 2? 



E quem já tem o 

diabetes tipo 2 pode 

evoluir para o tipo 1? 

Quando não há o controle da 

alimentação, atividade física 

e medicamentos, o pâncreas 

pode parar totalmente de 

produzir a insulina e aí sim, 

poderá evoluir para o tipo 1.



Eu vou começar a comer 
os alimentos que minha 
mamãe tanto pede! 

Eu também! Mas tem 
alguns que eu não gosto 
muito.... 



Não tem problema não gostar de 

um ou de outro vegetal. O ideal é 

consumir pelo menos uma porção 

de cada grupo alimentar e fazer 

um prato bem colorido. 

Outra opção é adaptar, mudando a 

forma de tempero e preparo para o 

consumo, podendo ser assado, cozido... 

Como a cenoura, que podemos fazer 

bolo ou comê�la crua.  

Obrigada 

pelas dicas!

Que legal! 

Vou fazer 

pratos 

coloridos! 



Depois da feira de ciências...

João: Achei muito interessante a 

apresentação do Mario e da 

Luma, junto das nutricionistas 

Isis e Maria!

Rafaela: Que legal ser 

nutricionista! Depois da 

palestra fiquei muito 

animada para comer frutas, 

verduras e legumes... 

Mariana: Nossa, 

me deu até 

vontade de 

experimentar 

quiabo.... 

Pedro: Vou 

pedir para a 

mamãe fazer 

de forma 

diferente os 

legumes!!
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