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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objeto o papel do enfermeiro no cuidado de crianças com 

necessidades especiais de saúde portadoras de DM1 no ambiente escolar frente às 

dificuldades enfrentadas pelas crianças em relação ao seu tratamento. E os objetivos são: 

Identificar as demandas de cuidado de crianças portadoras de DM1 para que suas 

necessidades especiais de saúde sejam atendidas no ambiente escolar na percepção dos pais e 

professores; Analisar as dificuldades de pais e professores no cuidado da criança com 

necessidades especiais de saúde portadoras de DM1 na escola; Descrever as ações do 

enfermeiro voltadas para cuidado da criança portadora de DM1 no ambiente escolar a partir 

da demanda de pais e professores. Esta pesquisa é do tipo descritiva e exploratória, com 

abordagem qualitativa, cujo cenário foi a escola de aplicação da UFF, Colégio Universitário 

Geraldo Reis. Os participantes foram uma mãe e seis professores de crianças portadoras de 

DM1. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo temática. Da análise das 

entrevistas emergiram cinco categorias temáticas: demandas de cuidados relacionados à 

patologia; necessidade de uma atenção diferenciada durante as atividades de ensino; a 

insegurança do professor relacionada à falta de preparo para o cuidado de alunos com DM1; o 

enfermeiro junto ao professor no cuidado à criança no ambiente escolar; o enfermeiro no 

cuidado a criança e no preparo para a realização do autocuidado. Segundo a percepção de pais 

e professores, as crianças portadoras de DM1 possuem demandas de cuidados relacionadas a 

sua patologia, tais como: cuidados com a alimentação, reconhecimento dos sinais e sintomas 

de hipoglicemia e hiperglicemia por parte dos educadores, necessidade de uma olhar mais 

atento direcionados a esses alunos nas atividades de ensino e de um tratamento diferenciado 

ao atender as queixas.  A insegurança demonstrada pelos professores e a falta de 

conhecimento específico destes no manejo do aluno com DM1 mostrou a necessidade da 

presença do enfermeiro capaz de gerenciar os cuidados às crianças com DM1 e orientar 

professores e demais profissionais que convivem durante grande parte do dia com as crianças 

na escola. O enfermeiro em sua função de educador em saúde precisa estar inserido na escola, 

ambiente propício para o processo de ensino aprendizagem. Na sua prática cotidiana de 

promoção da saúde deve propiciar autonomia a criança nos cuidados relacionados a sua 

patologia.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Diabetes Mellitus. Criança. Escola. 

 

 

 

 

 

 



   
 

ABSTRACT 

 

This paper studied the role of nurses in the care of children with special health needs with 

T1DM in the school environment facing the difficulties faced by children in self-care. And the 

objectives are to identify the demands of caring for children with T1DM so that your special 

health needs are met in the school environment as perceived by parents and teachers; Analyze 

the demands of parents and teachers in the care of children with special health needs with 

T1DM in school; Describe the nurse's actions for child care carrier T1DM in the school 

environment based on the demand of parents and teachers. This research is descriptive and 

exploratory, with qualitative approach, whose scenario was the application of school UFF, 

University College Geraldo Reis. The subjects were a mother and six teachers of children 

with T1DM. Data were analyzed through thematic content analysis. The analysis of the 

interviews revealed five thematic categories: care demands related to pathology; need for 

special attention during the teaching activities; insecurity teacher related to the lack of 

preparation for the care of students with T1DM; the nurse with the teacher in child care in the 

school environment; nurses in the care of children and preparation for the realization of self-

care. The perceptions of parents and teachers, children with T1DM have demands for care 

related to their disease, such as nutritional care, recognition of the signs and symptoms of 

hypoglycemia and hyperglycemia by educators, need for a closer look allocated to these 

students in teaching and differential treatment activities to meet the complaints. Insecurity 

demonstrated by teachers and the lack of specific knowledge of these in the management of 

students with T1DM showed the need for the presence of nurses able to manage the care of 

children with T1DM and guide teachers and other professionals who live for much of the day 

with the kids at school. The nurse in your health educator function needs to be inserted in the 

school environment conducive to teaching and learning process. In your everyday health 

promotion practice should provide autonomy in the child care related to their disease. 

 

Keywords: Nursing. Diabetes Mellitus. Child. School. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

No ano de 2011 atuei como bolsista de prática de ensino ligada à Pro-Reitoria de 

extensão da Universidade Federal Fluminense - UFF, no Colégio Universitário Geraldo Reis 

(COLUNI). Acompanhada do enfermeiro escolar, realizava o atendimento às crianças, 

professores e funcionários na enfermaria desta escola. Dentre os alunos que atendíamos no 

setor, havia duas crianças portadoras de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1). Uma das crianças 

desde seu ingresso na escola aos 6 anos, fazia o acompanhamento junto ao enfermeiro do 

setor . O atendimento consistia em orientar a criança na prática do hemoglicoteste (HGT), 

ensiná-la a consultar a tabela de doses de insulina de acordo com a glicemia capilar, orientar a 

criança na aspiração e aplicação da insulina de modo que ela soubesse realizar o 

procedimento quando necessário, organizar uma planilha com os valores glicêmicos para 

facilitar o acompanhamento do tratamento, orientá-la nas refeições, ensiná-la a reconhecer os 

sinais e sintomas que ela poderia vir a apresentar nos casos de hiperglicemia e hipoglicemia e 

orientar seus professores no manejo do aluno diabético. 

O outro aluno por orientação do pai, não realizava o acompanhamento na enfermaria. 

Os procedimentos de verificação da glicemia e administração da insulina eram feitos no 

corredor da escola, onde o aluno sentado no chão realizava o hemoglicoteste, depois ligava 

para o pai que o orientava sobre a dosagem de insulina a ser programada na bomba de 

infusão, já que este não sabia fazer a aplicação com seringa. Também observei que por não 

saber identificar os sinais e sintomas da hipoglicemia e por não fazer o acompanhamento 

junto à equipe de enfermagem, o aluno por diversas vezes sofreu crises hipoglicêmicas 

necessitando de atendimento médico de urgência.  

Era evidente que uma criança portadora de DM1 com apenas oito anos de idade 

quando orientada por um enfermeiro demonstrava independência e capacidade de realizar o 



14 
 

autocuidado, enquanto outra criança com doze anos em condições similares, porém, não 

orientada por um profissional de saúde não possuía tais habilidades. 

As crianças portadoras de DM1 apresentam necessidades especiais de Saúde 

(CRIANES) e desse modo apresentam condições especiais de saúde com demandas de 

cuidados contínuos e permanentes (NEVES e CABRAL, 2008).  

Conviver com crianças com necessidades especiais de saúde portadoras de DM1 no 

contexto escolar e observar suas dificuldades no dia a dia, nos faz entender a importância do 

enfermeiro como um profissional que possui as competências necessárias para cuidar da 

criança portadora de DM1 na escola e também para orientar a criança, sua família e seus 

professores. 

Neste sentido, a experiência vivenciada foi a motivação para abordar o referido tema 

neste trabalho de conclusão de curso. 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

 O presente estudo tem como objeto o papel do enfermeiro no cuidado de crianças com 

necessidades especiais de saúde portadoras de DM1 no ambiente escolar frente às 

dificuldades enfrentadas pelas crianças em relação ao seu tratamento.  

O diabetes mellitus insulinodependente (IDDM, ou tipo I) é uma doença crônica 

relativamente comum e, frequentemente, se apresenta na infância, afetando aproximadamente 

1/500 pessoas abaixo dos 20 anos de idade, com uma incidência de 10/100.000 pessoas/ano 

nesta faixa etária. Embora a incidência seja máxima aos 12 anos de idade, o IDDM pode se 

apresentar em qualquer idade e gênero. É a terceira causa principal de morte por doença, 

devido principalmente a associação de doença coronariana em pessoas com diabetes 

(PILGER; ABREU, 2007). 

A Sociedade Brasileira de Diabetes (2006) apresenta dados sobre a prevalência do 

diabetes mellitus no Brasil e concluiu que devem existir cerca de 4 milhões e 500 mil 

diabéticos no país, dos quais aproximadamente 450 mil em uso de insulina (todos aqueles 

com menos de 30 anos de idade e 7,9% dos demais.  Atualmente sabe-se que a incidência do 

DM1 vem aumentando, particularmente na população infantil com menos de 5 anos de idade. 

Isso mostra que, atualmente, o diabetes é um dos mais importantes problemas de 

saúde, em termos do número de pessoas afetadas, pela incapacitação produzida, mortalidade e 

custos do tratamento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 1999). 
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 A elevada carga de morbi-mortalidade associada, a prevenção do diabetes e de suas 

complicações é hoje prioridade de saúde pública. Na atenção básica, ela pode ser efetuada por 

meio da prevenção de fatores de risco para diabetes como sedentarismo, obesidade e hábitos 

alimentares não saudáveis; da identificação e tratamento de indivíduos de alto risco para 

diabetes (prevenção primária); da identificação de casos não diagnosticados de diabetes 

(prevenção secundária) para tratamento; e intensificação do controle de pacientes já 

diagnosticados visando prevenir complicações agudas e crônicas (prevenção terciária) 

(BRASIL, 2006). 

O cuidado integral ao paciente com diabetes e sua família é um desafio para a equipe 

de saúde, especialmente para poder ajudar o paciente a mudar seu modo de viver, o que estará 

diretamente ligado à vida de seus familiares e amigos. Aos poucos, ele deverá aprender a 

gerenciar sua vida com diabetes em um processo que vise qualidade de vida e autonomia 

(BRASIL, 2006). 

O diabetes é a segunda doença mais comum na infância, com um número cada vez 

maior de diagnósticos de ambos os tipos de diabetes ao ano. O Diabetes requer cuidados 

durante todo o dia. O controle diário e a aplicação de insulina devem ser realizados mesmo 

quando as crianças e adolescentes estão nas escolas. Grande parte do tempo eles passam 

dentro das salas de aulas e do ambiente escolar e como os pais não estão presentes para 

tomarem conta do tratamento dos seus filhos às escolas  devem ser envolvidas nos cuidados 

necessários das crianças com diabetes e garantir a segurança dessas nas escolas. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2012) 

Nonose (2009) em seu estudo fez um levantamento de necessidades de alunos com 

doenças e ou condições crônicas de saúde na escola, e 80% dos familiares indicaram como 

necessidades dos filhos na escola: a observação constante do filho para identificar sinais e 

sintomas de crises, alimentação adequada, adequação de atividades físicas, adequação de 

estrutura física, transporte escolar e participação de profissionais da saúde, bem como 

especialistas na escola. 

Os resultados da pesquisa de Braga et al (2012) sobre as necessidades especiais de 

escolares com DM1 mostraram que todos os familiares comunicaram a escola a respeito da 

doença do filho, mas, mesmo assim, 29,7% relatam dificuldade de inclusão ou acesso à 

escola, como desconhecimento do professor para o controle do diabetes, merenda escolar 

inadequada, preconceito dos colegas e da diretora ou vergonha por parte do aluno. As faltas 

ocorrem com 70,3% dos alunos, principalmente devido às consultas médicas. Necessidades 

especiais foram identificadas por 32,4%, incluindo a alimentação, o desempenho escolar e a 
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necessidade de profissionais da escola mais bem informados sobre a doença. Além disso, 

72,9% referem algum tipo de apoio para enfrentar o diabetes, principalmente de profissionais 

de saúde. Dos familiares, 51,3% apresentam sugestões para um melhor desenvolvimento do 

filho na escola, incluindo alimentação escolar adequada e melhor preparo da escola para lidar 

com o diabetes, como palestras e treinamento aos professores. 

Em outra pesquisa de Shiu (2004), propôs compreender as necessidades de pré-

escolares com doenças crônicas, investigando junto aos pais e professores as necessidades e 

recomendações para apoio na escola. Os resultados indicaram que pais de crianças com 

doença severa e moderada expressam como maior preocupação a falta às aulas, seguida do 

relacionamento com os colegas, o acesso, a habilidade dos profissionais da escola para 

reconhecer crises episódicas de saúde, o impacto no desempenho e a falta de conhecimento do 

professor sobre a doença, entre outros aspectos. 

É importante ressaltar que as sociedades especializadas fornecem diretrizes que 

reportam ao âmbito escolar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2006), são 

recomendados os seguintes cuidados na escola à criança e ao adolescente com DM1: que os 

profissionais reconheçam os quadros de hipoglicemia, hiperglicemia e cetoacidose; a escola 

deve possuir um glicosímetro e saber utilizá-lo; permitir às crianças ir ao banheiro, alimentar-

se ou tomar líquidos livremente, mesmo fora dos horários estabelecidos, e realizar 

monitorização glicêmica; possuir os telefones do serviço de saúde, médico e da família, caso 

sejam necessários; ter disponível insulina e glucagon, e pessoal treinado para aplicação em 

situações de emergência; e armazenar insulina em local adequado. 

Diante da revisão bibliográfica realizada aponta-se a necessidade da inserção do 

enfermeiro na escola como profissional de saúde com competência para o cuidado à criança 

portadora de DM1. A presença de um enfermeiro na escola, além de oferecer o suporte 

necessário à criança, também pode preparar os profissionais da escola para o atendimento as 

necessidade da criança e assim assegurar a família que a mesma estará amparada em situações 

adversas com vistas ao bem estar e desenvolvimento satisfatório do escolar. 

 

 1.3  QUESTÕES DE PESQUISA, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA. 

1.3.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

As questões centrais a responder ao longo da pesquisa serão: 
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 Quais são as necessidades de cuidados da criança portadora de DM1 no contexto 

escolar na percepção dos pais e professores? 

 Quais são as dificuldades de pais e professores para atender as necessidades das 

crianças portadoras de DM1 no contexto escolar?  

 Quais as ações do enfermeiro dentro da escola no cuidado das crianças portadoras de 

DM1? 

 

1.3.2 OBJETIVOS  

 

 Identificar as demandas de cuidado de crianças portadoras de DM1 para que suas 

necessidades especiais de saúde sejam atendidas no ambiente escolar na percepção dos 

pais e professores. 

 Analisar as dificuldades de pais e professores no cuidado da criança com necessidades 

especiais de saúde portadoras de DM1 na escola.  

 Descrever as ações do enfermeiro voltadas para cuidado da criança portadora de DM1 

no ambiente escolar a partir da demanda de pais e professores. 

 

 1.3.3 JUSTIFICATIVA  

 

 Identificar e compreender as necessidades da criança com necessidades especiais de 

saúde portadoras de DM1 na escola é o primeiro passo para que se possa pensar em ações que 

contribuam efetivamente para o seu cuidado e desenvolvimento. O aluno portador de DM1 

mais do que ser cuidado, precisa ser orientado e ensinado a lidar com sua condição. Sendo a 

escola uma área de atuação fundamental do enfermeiro por sua formação e competências e 

um local de aprendizado e educação diferenciada, ela necessita de um profissional que facilite 

o manejo do aluno com DM1 e que através da educação em saúde promova a autonomia deles 

e capacite outros profissionais da escola para atuar em situações adversas. Garantindo assim a 

segurança dos alunos e seu bom desempenho acadêmico. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e 

associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, 

rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de secreção e/ou 

ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos, por exemplo, destruição das 

células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da 

secreção da insulina, entre outros (BRASIL, 2006). 

“O termo tipo 1 indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de 

deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir 

cetoacidose, coma e morte” (BRASIL, 2006, p.56). 

 

 
A destruição das células beta é geralmente causada por processo autoimune, que pode 

se detectado por autoanticorpos circulantes como antidescarboxilase do ácido 

glutâmico (antiGAD), anti-ilhotas e anti-insulina, e, algumas vezes, está associado a 

outras doenças autoimunes como a tireoidite de Hashimoto, a doença de Addison e a 

miastenia gravis. Em menor proporção, a causa da destruição das células beta é 

desconhecida (tipo 1 idiopático) (BRASIL, 2006, p.56). 

 

 

 O desenvolvimento do diabetes tipo 1 pode ocorrer de forma rapidamente 

progressiva, principalmente, em crianças e adolescentes (pico de incidência entre 10 e 14 

anos), ou de forma lentamente progressiva, geralmente em adultos, (latent autoimune diabetes 

in adults – LADA; doença autoimune latente em adultos). Esse último tipo de diabetes, 

embora se assemelhando clinicamente ao diabetes tipo 1 autoimune, muitas vezes é 

erroneamente classificado como tipo 2 pelo seu aparecimento tardio.  Estima-se que 5-10% 

dos pacientes inicialmente considerados como tendo diabetes tipo 2 podem, de fato, ter 

LADA (BRASIL, 2006). 



20 
 

 
 

Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, polidipsia, polifagia e perda 

involuntária de peso (os “4 Ps”). Outros sintomas que levantam a suspeita clínica são: 

fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, balanopostite e infecções de 

repetição. Algumas vezes o diagnóstico é feito a partir de complicações crônicas como 

neuropatia, retinopatia ou doença cardiovascular aterosclerótica. Entretanto, o diabetes 

é assintomático em proporção significativa dos casos, a suspeita clínica ocorrendo 

então a partir de fatores de risco para o diabetes (BRASIL, 2006, p.56). 

 

 

Mesmo considerando a disponibilidade de terapêuticas efetivas, é ainda preciso 

compreender o quão penoso torna-se o tratamento para os portadores, famílias e sociedade, 

pois o diabetes tipo 1 frequentemente progride com sequelas, tais como: amputação, cegueira, 

nefropatia e retinopatia, comprometendo a qualidade de vida da pessoa (ZANETTI, 2001). 

Em particular, o diabetes mellitus requer da criança e adolescente, das famílias e dos 

profissionais de saúde, esforços conjuntos para que os portadores atinjam um bom controle 

metabólico, a fim de minimizar as complicações ocorridas em longo prazo. Estes esforços 

devem ser direcionados para ajudar a criança e o adolescente a administrar o complexo 

tratamento com insulina, dieta e exercícios a fim de manter os níveis de glicose sanguínea 

dentro dos limites de normalidade, proporcionando-lhes qualidade de vida (ZANETTI, 2001). 

 No que diz respeito à criança no ambiente escolar, a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2012) aponta alguns cuidados necessários no dia a dia dos alunos com diabetes como, espaço 

e tempo para realizarem seus controles e aplicação de insulina, além disso, planejamento de 

lanches e alimentos mais saudáveis que devem ser consumidos no dia a dia e diante das 

intercorrências de hipoglicemia ou da prevenção da mesma. As consequências da glicemia 

descontrolada podem ser minimizadas ou evitadas se os professores e auxiliares forem 

informados quanto à condição do aluno e se houver pessoal disponível para ajudar o aluno 

com o controle do diabetes. 

No ambiente ideal as escolas deveriam conscientes sobre a diabetes e as necessidades 

para manuseio da doença e desta forma evitar as complicações decorrentes da falta de 

controle da glicemia no ambientes de ensino. Os alunos devem ter a liberdade ou terem 

supervisão para a aplicação de dose de insulina quando necessária e realizar as correções de 

hipoglicemia e de hiperglicemia que podem ocorrer no dia a dia. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2012) 

 

2.2 DIRETRIZES DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES 
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De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2006) o diabetes mellitus tipo 1 é a 

segunda doença crônica mais frequente da infância, menos prevalente apenas que a asma. O 

desarranjo metabólico causado pela doença e a complexidade do tratamento, incluindo a 

aplicação de insulina, plano alimentar, plano de exercícios, automonitorização e educação 

sobre a doença, tornam-se desafios nessa faixa etária. O impacto da doença sobre um 

organismo em formação deve ser levado em consideração em todos os aspectos do 

tratamento. Os objetivos não devem incluir apenas o bom controle da doença, mas um plano 

que permita crescimento e desenvolvimento adequados, evitando sequelas neurológicas e 

proporcionando um ambiente emocional saudável para o amadurecimento das crianças.  

 

 
Crianças são habitualmente excluídas de ensaios clínicos randomizados, e até agora 

várias questões relacionadas ao tratamento do DM1 nessa faixa etária carecem de 

evidências claras para definição de diretrizes. A maioria das recomendações para 

tratamento em crianças deriva de ensaios clínicos realizados em adultos ou de 

consensos de especialistas Os alvos no controle clínico e metabólico de crianças e 

adolescente com DM1 começam pelo controle glicêmico. As recomendações atuais de 

controle glicêmico devem ser adequadas por faixa etária, visando o melhor controle 

possível balanceado com o menor risco de hipoglicemia. Os objetivos devem ser 

ajustados individualmente, podendo ser aumentados em crianças com hipoglicemias 

recorrentes ou assintomáticas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006, 

p.66). 

 

 

O limiar para definição de hipoglicemia varia bastante na literatura, mas em geral é 

utilizado o nível de 50mg/dl como número consensual, visto que glicemias abaixo desse valor 

estão associadas a sintomas de hipoglicemia e prejuízo da função cerebral. Em crianças a 

deterioração da função cerebral já pode ser observada em valores menores que 60mg/dl. Não 

há estudos bem controlados demonstrando quais valores de glicemia ou qual frequência de 

episódios estariam associados às sequelas, mas todas essas alterações parecem estar 

relacionadas a episódios graves com convulsão, ou repetidos, incidindo numa idade mais 

precoce (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). 

Pacientes de maior risco para comprometimento cognitivo são aqueles diagnosticados 

antes dos seis anos de vida, que apresentam deficiências principalmente em testes de memória 

verbal e visual. A performance acadêmica parece estar comprometida em pacientes pouco 

tempo depois do diagnóstico, com piora progressiva do desempenho, parecendo atingir um 

platô na adolescência(11-15). Outros fatores de risco para hipoglicemia, além da idade, são 

história prévia de hipoglicemia grave, doses mais altas de insulina, níveis menores de 

hemoglobina glicada, maior duração da doença e sexo masculino (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). 
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A Sociedade Brasileira de Diabetes direciona a conduta em situações de hipoglicemia. 

 

 
Diante de um paciente hipoglicêmico, a conduta vai depender da gravidade do 

episódio. Hipoglicemias leves (caracterizadas por fome, tremor, nervosismo, 

ansiedade, sudorese, palidez, taquicardia, déficit de atenção e comprometimento 

cognitivo leve ou assintomáticas devem ser tratadas com 15g de carboidrato, 

preferencialmente glicose. Se não houver disponibilidade dos tabletes de glicose, 

pode-se utilizar uma colher de sopa de açúcar ou mel, ou 150ml de suco de laranja ou 

150ml de refrigerante comum. Nos casos moderados a graves com cefaleia, dor 

abdominal, agressividade, visão turva, confusão, tonteira, dificuldade para falar ou 

midríase deve-se oferecer imediatamente 30g de carboidrato (açúcar ou glicose) por 

via oral. Se o paciente estiver inconsciente ou apresentando convulsões o tratamento 

extra-hospitalar de escolha é o glucagon na dose de 0,5mg subcutâneo em menores de 

5 anos, e 1mg em maiores de 5 anos, podendo ser repetido em dez minutos se não 

houver resposta (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006, p. 67). 

 

 

As recomendações nutricionais para crianças e adolescentes diabéticos seguem as 

necessidades de crianças e adolescentes em geral. Não há estudos específicos para pacientes 

diabéticos, mas o foco da alimentação deve ser atingir os objetivos glicêmicos, evitando 

hipoglicemia. A adequação do plano alimentar deve ser feita em função do crescimento e do 

desenvolvimento acompanhados de peso e altura. De forma semelhante, ajustes devem ser 

feitos em função do índice de massa corporal (IMC), com restrição calórica se houver 

evolução para sobrepeso (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2006). 

No que diz respeito ao âmbito escolar, a Sociedade Brasileira de Diabetes (2006) 

recomenda que os profissionais reconheçam os sinais e sintomas de hipoglicemia, 

hiperglicemia e cetoacidose, a escola deve possuir um glicosímetro e contar com profissionais 

que saibam utilizá-lo, permitir que as crianças e adolescentes com DM1 possam ir ao 

banheiro, alimentar-se e tomar líquidos livremente. Deve também monitorar a glicemia; 

possuir os telefones dos serviços de saúde, médico e da família, caso sejam necessários. A 

escola deve ter ainda disponível insulina, glucagon e profissionais capacitados para 

administração em situações de emergência. 

 

2.3  CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE (CRIANES) 

  

 A terminologia “Crianças com Necessidades Especiais de Saúde” (CRIANES) é 

utilizada, no Brasil, desde 1999 e, na literatura internacional, é datada de 1980, nos Estados 

Unidos da América (EUA), sendo denominado pelo Maternal Children Bureau como Children 

With Special Healthcare Needs – CSHN, designando as crianças com estado de saúde 

delicado com dependência de cuidados de saúde (MCPHERSON et al, 1998). 
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As CRIANES apresentam condições especiais de saúde com demandas de cuidados 

contínuos, sejam eles de natureza temporária ou permanente e que necessitam de 

serviços de saúde e sociais para além dos requeridos por outras crianças em geral. 

Assim, elas representam um desafio aos profissionais de saúde não só por ser uma 

clientela emergente em Enfermagem Pediátrica, mas também por estar em 

crescimento contínuo (NEVES e CABRAL, 2008, p.182). 

 

 

 Vieira (2002) aponta em seu estudo que a doença crônica leva as crianças a sofrerem 

mudanças no seu ritmo de vida, muitas vezes com limitações, principalmente físicas, devido 

aos sinais e sintomas da doença e podem ser frequentemente submetidas a hospitalizações 

para exames, tratamentos à medida que a doença progride, distanciamento do ambiente 

escolar, desta maneira tendo suas vidas regidas pela doença.  

 A experiência da doença crônica envolve a convivência com uma ou mais disfunções 

por longo tempo as quais podem ser incuráveis ou temporárias. Esta condição impõe 

limitações sobre o indivíduo e requer adaptações especiais. Com a presença constante de 

disfunção na vida da criança, se antes as prioridades eram brincar, pular e jogar futebol, a 

necessidade especial impõem restrições (CHARROM-PROCHOWNIK, 2002). 

 Segundo Pinto (2011) esse grupo de crianças apresenta fragilidade clínica que as 

tornam vulneráveis aos agravos ambientais sobre sua saúde, exigindo dos profissionais que as 

acompanham uma intervenção eficaz e efetiva para manter o seu estado de saúde. Como, por 

exemplo, o desenvolvimento de práticas de saúde especializadas, implementação de ações 

educativas junto às famílias, que assumem o papel de cuidadores, mediante a essas novas 

demandas de cuidados  

 

2.4 NECESSIDADES E DIFICULDADES DOS ESCOLARES PORTADORES DE 

DM1  

 

 As escolas enfrentam o grande desafio de assistir os alunos, em suas mais diversas 

necessidades. Entretanto, considera-se que uma parcela de estudantes não tem recebido 

oportunidades educacionais adequadas, além de não ter suas especificidades de saúde 

respeitadas, no ambiente escolar. Trata-se daqueles com doenças crônicas e suas consequentes 

necessidades especiais (BRAGA et al, 2012). 

 

  Neste contexto Kaufman (2002, p.91) afima: 
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Existem barreiras em relação ao aluno portador de DM1 como falta de acesso às 

ferramentas necessárias ao controle da doença (glicosímetro, insulina, 

comida/líquidos, glucagon), falta de equipe na escola com conhecimento sobre DM e 

capacidade para prestar assistência, durante o período das atividades escolares. 

 

 

 No Brasil, um estudo com 184 professores de educação infantil da cidade de Uberaba 

revelou que eles desconhecem as manifestações clínicas do DM (27,7%), as abordagens 

terapêuticas (33,7%) e as condutas diante de situações adversas (42,4%), evidenciando a 

necessidade de haver um profissional capacitado, para abordar a criança com conhecimento e 

segurança (SIMÕES et al, 2010). 

 Em sua pesquisa Braga et al. (2012) propôs compreender as necessidades de pré-

escolares com DM1, investigando junto aos pais e professores as necessidades e 

recomendações para apoio na escola. Os resultados indicaram que pais de crianças com DM1 

expressam como maior preocupação a falta às aulas, seguida do relacionamento com os 

colegas, o acesso, a habilidade dos profissionais da escola para reconhecer crises episódicas 

de saúde, o impacto no desempenho e a falta de conhecimento do professor sobre a doença, 

entre outros aspectos.  

 Shiu (2004) observou que as crianças cronicamente doentes apresentavam riscos em 

decorrência de fatores como a ausência das aulas, que por si só aumenta a probabilidade de 

fracasso acadêmico, por dificultar o relacionamento entre os pares, que geralmente tendem a 

considerar o aluno faltoso como de fraco desempenho.  Nesse contexto, a escola se torna um 

local propício para falhas acadêmicas e sociais. 

Entende-se que o cuidado às crianças e adolescentes com DM1, na escola, merece ser 

mediado por uma equipe multiprofissional. É necessária uma integração entre a família, 

profissionais de saúde e equipe escolar para dar proteção à criança durante esse longo período 

do dia em que está fora de casa. Com uma boa compreensão das condições do aluno com 

DM1, dos seus cuidados de saúde e de suas necessidades acadêmicas, é possível planejar 

estratégias para contornar situações que possam inibir o potencial educacional do aluno ou 

comprometer sua saúde (BRAGA et al., 2012). 

 

2.5. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA 

 

No Brasil ela foi introduzida em meados do século passado com a finalidade de dar 

atenção à criança que está na escola, e não qualquer criança em “idade escolar” (CALVÃO 

DA SILVA, 2002). 
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Segundo Calvão da Silva (2002), no final do século XIX até os anos 40 do século XX 

a saúde escolar era baseada nos princípios da eugenia – a higidez dos corpos e das pessoas, a 

correção do mal físico ou moral, do desenvolvimento do senso moral e inteligência, na 

formação de indivíduos produtivos à nação. E explicavam os problemas de saúde como 

responsabilidade individual além de atribuir a hereditariedade para certas doenças. 

Iervolino (2000, p. 37) aponta que:  

 

 
A história da educação em saúde escolar passou por várias etapas, dentre as primeiras 

a higienista, em que higiene e saúde eram praticamente sinônimos, e a resolução dos 

problemas de saúde partia de propostas individuais como: higienização dos corpos e 

espaços, com ampla ação de controle e vigilância, atingindo todos que compunham a 

escola, além de educação sanitária e cuidados para com a saúde da criança. Outra fase 

importante foi a biologicista, em que os déficits de desenvolvimento dos escolares 

eram justificados apenas com base em fatores orgânicos e biológicos. 

  

 

 Nos anos 80, emergiu a interpretação de saúde escolar como competência da esfera da 

saúde. E que suas ações deveriam ser desenvolvidas e realizadas através das redes de saúde, e 

em âmbito de suas unidades. Porém, isso não restringia sua atuação apenas nas unidades, 

podendo, por exemplo, contemplar outros espaços institucionais como: creches, pré-escolas, 

escolas e outras unidades públicas da comunidade (SILVA, ARELARO, 1987). 

  

2.6 O ENFERMEIRO NA ESCOLA 

 

 Segundo o Ministério da Saúde (2009), a escola deve ser entendida como um espaço 

de relações, privilegiado para o desenvolvimento crítico e político, que contribui na 

construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneira de conhecer o mundo e interfere 

diretamente na produção social e na saúde. Levando em consideração que os educadores 

sejam eles professores, coordenadores, orientadores, ou supervisores, na sua grande maioria 

possuem formação em Pedagogia, Letras, Matemática, Ciências Biológicas, entre outras 

graduações da área da educação que não contemplam a modalidade educação em saúde. 

Sendo assim, estes educadores podem não ser hábeis o necessário para atuarem a cerca da 

educação em saúde. 

Para Rasche (2012) a formação do enfermeiro representa a garantia de uma atuação no 

desenvolvimento de ações de promoção em saúde através do planejamento de educação e 

assistência em saúde à comunidade escolar. Estar inserido no atual modelo de atenção à saúde 

implica compreensão e capacidade de adequação ao modelo de atendimento pela prevenção 
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em saúde por políticas participativas e intersetoriais como previsto pelo Decreto nº 6.286, de 

dezembro de 2007 no âmbito dos Ministérios da Educação e Saúde e implanta o Programa 

Saúde na Escola (PSE) com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes 

da rede pública de ensino, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde em 

parcerias entre os dois ministérios, envolvendo todos os profissionais, incluindo enfermeiros. 

Lima (1996) resgata historicamente o papel do enfermeiro como educador em saúde. 

Os enfermeiros enquanto agentes de trabalho em saúde têm desempenhado um papel de 

grande importância na educação em saúde. O trabalho da enfermagem está diretamente 

vinculado numa dimensão educativa, desde o surgimento da enfermagem moderna no Brasil, 

já que os enfermeiros foram formados para preencher a falta de um profissional voltado às 

atividades educativas sanitárias, iniciadas por médicos sanitaristas na década de 1920. 

No cenário escolar destaca-se a contribuição do enfermeiro, que exerce em suas 

funções profissionais o papel de educador, sendo apto para trabalhar com atividades que 

estimulem à saúde e qualidade de vida através da educação (GAGLIANONE, 2004). 

O enfermeiro, como educador em saúde, atuará no intuito de preparar o indivíduo, 

desenvolvendo suas habilidades de autocuidado e não para a dependência, sendo, portanto, 

um facilitador nas tomadas de decisões (MENEZES, ROSAS, 2004). 

O enfermeiro encontra-se dentre os profissionais que desempenha um importante e 

necessário papel nas relações entre seres humanos, sociedade, pesquisa, saúde, e educação. 

Uma de suas funções se dá por promover a formação do conhecimento em saúde individual e 

coletiva, de acordo com a realidade de cada pessoa e grupo social, oportunizando assim, a 

promoção da saúde sob o foco de atitudes saudáveis no modo de se viver (OLIVEIRA, 

ANDRADE, RIBEIRO, 2009). 

Costa et al (2013) em sua pesquisa sobre a importância do enfermeiro nas ações de 

educação em saúde na escola, concluiu que a aceitação do profissional de enfermagem por 

parte dos educadores e a importância da sua atuação na escola é legítima, de maneira que este 

profissional venha somar na qualidade de ensino e consequentemente na qualidade de vida de 

todos aqueles que compõem a unidade escolar. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA E MÉTODO 

 

Foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva e exploratória, com abordagem 

qualitativa. 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO,2007).   

 Segundo Gil (2007), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis. São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar 

as opiniões, atitudes e crenças de uma população. 

Nesse tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados 

e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Isso significa que os fenômenos do 

mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador (ANDRADE, 

2008). 

 Já as pesquisas exploratórias proporcionam uma visão geral do fato. É realizada 

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil de formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis (GIL, 2010). Além de proporcionar maior familiaridade e aproximação 

com o problema tendo o objetivo de torná-lo explícito ou formular hipóteses. Andrade (2008) 

ressalta as finalidades primordiais das pesquisas exploratórias, como sendo: proporcionar 

maiores informações sobre o assunto que se vai investigar; facilitar a delimitação do tema de 

pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses; ou descobrir um novo 

tipo de enfoque sobre o assunto.  
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3.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI) é uma Unidade Acadêmica 

vinculada à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e destina-se ao atendimento da demanda de Educação Infantil e de Educação Básica na 

UFF, bem como possibilita aos estudantes das licenciaturas um espaço de vivência da prática 

de ensino por meio de estágio supervisionado e projetos de Iniciação à Docência. Possui 

turmas de Educação Infantil na Creche UFF e de Educação Básica (do 1º ano do Ensino 

Fundamental à 3ª série do Ensino Médio) e atende  380 alunos. 

O ingresso às diferentes séries do Ensino Fundamental e Médio e o ingresso na creche 

se dá por meio de sorteio público. A escola funciona em horário integral, das 7h 30m às 17h e 

oferece quatro refeições balanceadas (desjejum, colação, almoço e lanche) sob a coordenação 

de uma nutricionista da universidade. Além de, possuir uma enfermaria coordenada por um 

enfermeiro que conta com quatro acadêmicas de enfermagem da UFF que atuam como 

estagiárias. A instituição é constituída por uma equipe multidisciplinar de profissionais 

(professor, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, orientador educacional e serviço social). 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram uma mãe e seis professores de duas crianças 

portadoras de DM1 do COLUNI.  

Os critérios de inclusão foram: a) professores que atuam diretamente nas atividades de 

ensino destas crianças; b) pais de crianças portadoras de DM1 matriculadas e que frequentam 

as aulas no COLUNI. Os critérios de exclusão foram: a) professores que somente estiverem 

ligados aos procedimentos administrativos, na direção ou coordenação, e aqueles que 

estiverem afastados por algum motivo como férias e licença médica; b) estagiários que 

ministram aulas. 

Para seleção dos sujeitos da pesquisa foi realizada uma consulta com o enfermeiro da 

escola a fim de identificar quantas crianças havia com DM1 na escola e quais eram seus 

professores.  

 

3.4 COLETA DE DADOS 
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A captação dos dados se deu através de uma entrevista semiestruturada com uma mãe 

de criança portadora de DM1 e com seis professores das duas crianças com DM1 a fim de 

identificar as dificuldades para o cuidado destas crianças no ambiente escolar. Na entrevista 

semiestruturada, estão contidas perguntas abertas e fechadas. Este tipo de entrevista segundo 

Minayo (2007) combina perguntas estruturadas (ou fechadas) e abertas, onde quem é 

entrevistado tem a possibilidade de falar sobre o tema proposto, sem respostas ou condições 

prefixadas pelo pesquisador, enriquecendo a análise do pesquisador. 

Após a aprovação da diretora da escola, os pais e professores foram procurados e 

explicou-se como seria realizada a pesquisa, destacando seus objetivos e o resultado esperado 

assim como os aspectos contidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(APÊNDICE 1). Posteriormente foram convidados para participarem como sujeitos da 

pesquisa. 

As entrevistas foram gravadas com a utilização de um aparelho de mp3, com a devida 

autorização prévia dos entrevistados e posteriormente foram transcritas para que nenhuma 

informação passasse despercebida. A entrevista semi-estruturada (APÊNDICE 2) continha as 

seguintes perguntas direcionadas aos pais: O seu filho(a) necessita de cuidados especiais por 

causa de sua condição de saúde? Se sim, quais? Em que situação o seu filho tem alguma 

necessidade de cuidado especial no ambiente escolar?  O Senhor (a) teve alguma dificuldade  

para  colocar  seu  filho  na  escola  por  causa de sua condição de saúde? Se sim, quais?  O  

Senhor  (a)  comunicou  aos professores  de seu filho   que ele é portador de Diabetes Mellitus 

tipo 1 (DM1)? Fale sobre o papel do enfermeiro da escola para atender as necessidades 

especiais  de saúde de seu filho. Fale sobre o papel do professor para atender as necessidades 

especiais  de saúde de seu filho. Quais sugestões o Senhor  (a)  daria  que  pudesse  contribuir  

para  que a escola possa atender as necessidades especiais de saúde de seu filho. E as 

perguntas direcionadas aos professores foram: O Senhor (a) foi informado sobre o diagnóstico 

de Diabetes Mellitus tipo 1 de algum aluno de sua sala (s)? Em sua opinião, o (s) seu (s) aluno 

(s) com esta condição de saúde necessita de cuidados especiais no ambiente escolar? O senhor 

(a) tem alguma dificuldade para atender as necessidades especiais da criança com DM1? Se  

sim,  quais? Fale dos cuidados especiais da criança com Diabetes Mellitus tipo 1. Que 

sugestões  o  Senhor  (a)  daria  para    que a escola possa atender as necessidades de saúde de 

seu aluno portador de DM1. 

Em todo o momento foi mantido o anonimato dos sujeitos participantes através da 

utilização de codinomes para sua identificação. Os professores foram identificados pela letra 

“P” seguida do número de ordem das entrevistas. A mãe foi identificada pela letra “M”. 
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3.4.1 DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

 

No COLUNI havia duas crianças portadoras de DM1, portanto os pais de ambas foram 

convidados a participar do estudo. Entretanto, a coleta de dados foi prejudicada, pois os pais 

de uma das duas crianças apesar de aceitarem participar da pesquisa não dispunham de tempo 

para a realização da entrevista. Desta forma apenas uma mãe contribuiu para o estudo. 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Os dados emergidos da transcrição das falas dos sujeitos foram analisados através da 

análise de conteúdo temática (MINAYO, 2007).  Foram seguidas três etapas para proceder a 

análise: pré-análise, que incluiu a leitura flutuante através do contato exaustivo com o 

material; exploração do material, que teve inicio com a delimitação das unidades temáticas 

através de recortes de texto; tratamento dos resultados e interpretação, no qual os dados foram 

interpretados pelo pesquisador a partir do seu quadro teórico e expressou suas conclusões .  

Para a operacionalização do processo de análise, após a transcrição das entrevistas, 

iniciou-se a leitura do material para sua exploração. Posteriormente foi realizada a 

classificação das falas através do método colorimétrico, onde falas com o mesmo sentido 

foram coloridas com a mesma cor. As cores respeitaram os objetivos da pesquisa. Após essa 

etapa fez-se a agregação dos dados, que gerou subtemas. Os subtemas de sentido relacionados 

foram agregados em uma única unidade temática. De forma que surgiram cinco unidades 

temáticas: 1) demandas de cuidados relacionados à patologia; 2) necessidade de uma atenção 

diferenciada durante as atividades de ensino; 3) a insegurança do professor relacionada à falta 

de preparo para o cuidado de alunos com DM1; 4) o enfermeiro junto ao professor no cuidado 

à criança no ambiente escolar; 5) o enfermeiro no cuidado a criança e no preparo para a 

realização do auto cuidado. 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa seguiu as determinações propostas da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, sendo submetido a uma avaliação e aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e a 

aprovação tem número de parecer 777.591 com data de 08/08/2014 (Anexo 1)  
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Todos os sujeitos entrevistados assinaram duas vias do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), no qual constou o título do projeto, a identificação de todos os 

responsáveis por tal, os objetivos da pesquisa, os procedimentos necessários para sua 

realização e os benefícios que esta pode trazer a sociedade. O anonimato de todos os 

participantes foi garantido. Os sujeitos assinaram duas cópias do TCLE, uma via permaneceu 

com o pesquisador e a outra com o entrevistado. 

Todo o material gerado (gravação de voz e transcrição de falas) utilizado nesta 

pesquisa estará arquivado sob a guarda do pesquisador por 5 anos em sua própria residência, 

em uma pasta de arquivo pessoal destinada a esse fim e após esse período todo o material será 

incinerado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A seguir serão apresentadas as unidades temáticas que emergiram após a análise de 

dados. Essas unidades estão relacionadas aos objetivos, de forma que responderam 

satisfatoriamente aos mesmos. 

 

 

OBJETIVOS UNIDADES TEMÁTICAS 

Identificar as demandas de cuidado de crianças 

portadoras de DM1 para que suas necessidades 

especiais de saúde sejam atendidas no ambiente 

escolar na percepção dos pais e professores. 

 

Demandas de cuidados 

relacionadas à patologia 

Necessidade de uma atenção 

diferenciada durante as 

atividades de ensino 

Analisar as dificuldades dos pais e professores no 

cuidado da criança com necessidades especiais de 

saúde portadoras de DM1 na escola. 

 

A insegurança do professor 

relacionada à falta de preparo 

para o cuidado de alunos com 

DM1 

Descrever as ações do enfermeiro voltadas para 

cuidado da criança portadora de DM1 no ambiente 

escolar a partir da demanda de pais e professores. 

 

O enfermeiro junto ao professor 

no cuidado à criança no 

ambiente escolar 

O enfermeiro no cuidado a 

criança e no preparo para a 

realização do autocuidado 
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4.1 DEMANDAS DE CUIDADOS RELACIONADOS À PATOLOGIA 

 

 Considerando o papel da família e dos professores na identificação das necessidades 

especiais de crianças portadoras de DM1 no ambiente escolar, buscou-se investigar aspectos 

relacionados ao processo de inserção dos alunos na escola e quais as necessidades 

identificadas pelos pais e professores no cuidado dessas crianças. 

 Em estudo que investigou as necessidades de alunos com doenças crônicas de saúde 

na escola, 80% dos familiares indicaram como necessidades dos filhos na escola, a 

observação constante para identificar sinais e sintomas de crises, alimentação adequada, 

adequação de atividades físicas, adequação de estrutura física, transporte escolar e 

participação de profissionais da saúde, bem como especialistas na escola. (NONOSE 2009). 

 No presente estudo, essas necessidades são reafirmadas, pois a mãe e professores 

também apontaram a necessidade de educadores que reconheçam as crises de hipoglicemia e 

hiperglicemia, e também de alimentação adequada e aproximação da escola com profissionais 

de saúde. Como demonstraram as falas a seguir: 

  

 
Na escola os cuidados seriam mesmo alimentação, comer nos horários e as 

quantidades certas de carboidratos e fazer as medições e aplicação da insulina nos 

horários, antes de cada refeição. (M1) 

 

Em situações de hipoglicemia e hiperglicemia. Precisa de alguém que reconheça os 

sintomas e saiba a solução praquele problema. (M1) 

 

O professor deve saber o que é a diabetes e quais os principais sintomas que podem 

interferir na participação dela na aula. Por exemplo, se ela está com uma crise de 

hipoglicemia, vai dar uma sonolência, ela vai cochilar no meio da aula, ficar desatenta, 

desorientada isso é sinal de que alguma coisa está acontecendo e ela precisa de ajuda. 

Se estiver com muita dor de cabeça, ele tem que ter essa noção de que ela pode estar 

precisando de ajuda. (M1) 

 

 

 O professor é o profissional que possui maior tempo de convivência com a criança, 

visto que a criança passa parte do seu dia na escola. Diante disso, esse profissional é o que 

mais tem oportunidade de observar mudanças em seu comportamento e em sua aparência 

física. Por isso os professores devem estar capacitados para reconhecer precocemente os 

sinais e sintomas em crises episódicas de hipoglicemia e hiperglicemia que contribui para uma 

adequada intervenção e protege à criança de possíveis complicações. 

 Durante as entrevistas, quando questionados sobre os cuidados especiais da criança 

com DM1 na escola os professores ressaltaram a necessidade de um olhar mais atento 
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direcionado a esses alunos em sala de aula e de um tratamento diferenciado ao atender as 

queixas. 

 

 

Um dos cuidados é a gente estar sempre observando. Porque é uma doença que ela é 

silenciosa, né? Não fica assim uma coisa muito visível. Então alguns cuidados como 

observar se não tá molinha demais, com sono, coisas assim diferentes do normal. Eu 

acho que isso é um cuidado, então você tem que ter um olhar diferente e até atender as 

queixas porque às vezes são muitas crianças e aquela criança reclama de alguma coisa 

e você “Ah, depois eu vejo” Eu acho que nesse caso, a gente tem que ter uma atenção 

especial. (P2) 

O professor tem que saber o que está acontecendo com o aluno pra saber como 

proceder até pra saber quando deixar ele sair porque isso se mistura muito se você não 

tem informação com outras situações rotineiras que a gente não deixa o aluno toda 

hora ir ao banheiro ou beber agua mas se você tem uma situação especial é diferente 

(P3) 

Eu passei a ter um olhar diferente em relação a ela, qualquer coisa que ela sinta eu 

procuro encaminha-la a enfermaria pra poder ver se ela não está necessitando de 

cuidados mais apurados (P3) 

 

 

Alguns professores relataram sobre a busca de informações que auxiliem no cuidado 

desses alunos. 

 

 

Na escola não havia setor de enfermagem ainda. Então eu, enquanto professora, 

procurei a escola antiga que ele estudava fui até lá, conversei com a enfermeira da 

escola pra pegar informações, pedi ajuda também ao meu marido que por acaso é 

veterinário e criei como se fosse um esquema pra eu saber lidar com a doença. Eu 

coloquei ele pra sentar na frente e procurava observar se ele estava sonolento ou não e 

até agitado pra tentar ajudar.(P1) 

A mãe dela ensinou como agir nos casos de hiperglicemia e hipoglicemia. Até ela 

mesmo é bem responsável, ela me dizia o que tinha que fazer. As duvidas que eu 

tenho eu pergunto ao enfermeiro. (P5) 

 

Enquanto outros professores demonstraram a necessidade de receber orientações dos 

pais ou de profissionais de saúde. 

 

 

Se não tivesse na escola esse setor de enfermagem eu ia pedir logo no inicio do ano 

que os pais ou o médico que atende colocassem o que fazer. Qual o procedimento? 

(P2) 

Porque tem alguns professores que ainda não são bem informados da doença então 

não sabem que ela tem que controlar, questão de medir, pra saber se há necessidade de 
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comer em um determinado horário ou não. Acho que seria mais essa questão de ter 

uma instrução maior, um formulário que a gente pudesse consultar, alguma coisa do 

tipo de perguntas e respostas práticas do dia-a-dia, acho que isso falta. (P4) 

  

 

No Brasil, um estudo com 184 professores de educação infantil da cidade de Uberaba revelou 

que eles desconhecem as manifestações clínicas do DM (27,7%), as abordagens terapêuticas 

(33,7%) e as condutas diante de situações adversas (42,4%), evidenciando a necessidade de 

capacitar os professores na temática DM, para abordar a criança com conhecimento e 

segurança (SIMÕES, 2010) 

A mãe quando questionada sobre a inserção do seu filho nas instituições de ensino 

apontou as dificuldades relacionadas às necessidades especiais de saúde de seu filho. 

 
 

A segunda escola que ela frequentou, quando ela já tinha o diagnóstico de diabetes, 

ela teve o direito a matricula, mas ela não tinha o direito de ficar com o aparelho 

dentro de sala de aula. Nem de usar o aparelho dentro da escola. (O aparelho de HGT) 

e a escola não tinha o aparelho pra caso ela passasse mal pudesse usar. (...) Eu tive que 

recorrer à lei. Eu tive que falar que se a escola não resolvesse eu iria ao juizado da 

infância. Entramos com uma liminar e a Secretaria de Educação entrou em contato 

com a diretora. No primeiro mês, ela ia ao posto de saúde que ficava perto da escola, 

levavam ela no posto de saúde pra fazer a verificação e aplicação da insulina. Depois 

viram que isso não dava jeito porque ela tinha que sair no meio da aula junto com um 

funcionário e passaram a respeitar a questão do uso do aparelho dela. (M1) 

 

 

Há outras barreiras ao estudante com DM1, como falta de acesso às ferramentas 

necessárias ao controle da doença (glicosímetro, insulina, comida/líquidos, glucagon), falta de 

equipe na escola com conhecimento sobre DM1 e capacidade para prestar assistência, durante 

o período das atividades escolares (KAUFMAN, 2002). 

A Sociedade Brasileira de Diabetes (2006) recomenda que a escola possua um 

glicosímetro e conte com profissionais que saibam utiliza-lo. O estudo de Newbould, Francis 

e Smith (2007) que investigou as experiências de jovens no manejo da asma e diabetes na 

escola, afirmou que as normas escolares constituem obstáculos relacionados ao acesso e ao 

uso dos medicamentos na escola, o que comprometia o seu cuidado. Esses autores sugerem 

que a fim de garantir o melhor cuidado, a escola deve desenvolver protocolos adaptados as 

necessidades das crianças com DM1. 

 

4.2 NECESSIDADE DE UMA ATENÇÃO DIFERENCIADA DURANTE AS 

ATIVIDADES DE ENSINO 
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 Durante as entrevistas, quando questionados sobre a necessidade de cuidados especiais 

no ambiente escolar, os professores falaram sobre a necessidade de supervisionar a 

alimentação durante as atividades de ensino e de conhecer a condição de saúde da criança 

para prover uma atenção diferenciada,  

 

 

Eu fico atenta pra ver se não está comendo demais ou comendo escondido. (P2) 

 

Ele não era muito disciplinado, as vezes eu pegava ele chupando bala, eu tinha que 

ficar policiando porque ele escondia doce na mochila (P1) 

O professor tem que ter o conhecimento de que o aluno tem essa doença pra saber 

como proceder porque às vezes você tem aquela questão de não deixar o aluno sair pra 

ir ao banheiro ou qualquer coisa. Todo aluno que tem alguma enfermidade tem que ser 

informado ao professor pra que ele possa proceder de uma forma diferente dos demais 

(P3) 

 

 

Para que o professor atenda as demandas de cuidados dos alunos portadores de DM1 

durante as atividades de ensino em sala de aula e extramuros, tanto na supervisão da 

alimentação quanto na necessidade do uso frequente do banheiro, este professor precisa ser 

instrumentalizado. Principalmente quando se trata de uma escola de ensino integral. 

 O estudo de Simões et al (2010) e Monteiro et al (2009) apontou a importância do 

preparo dos profissionais das escolas para o acompanhamento, cuidado e apoio a criança em 

suas necessidades especiais. Considerando que os professores são os profissionais que 

acompanham as crianças durante grande parte do dia, quanto maior o conhecimento sobre a 

DM1 maior a possibilidade de manter o controle da doença.  

Apesar dos professores buscarem atender os cuidados específicos do aluno com DM1, 

um professor apontou que os cuidados a essa criança se caracterizam como mais uma 

demanda somada as atividades pedagógicas. 

 

 

Não dá pra você imaginar uma criança com diabetes e a gente professor com uma 

demanda e tantas questões, ainda cuidar da saúde do aluno ate porque não fomos 

preparados pra isso né? (...) É uma situação que foge do controle da gente né. Você 

como professor ter que lidar com isso além de todas as outras situações que surgem 

dentro de sala de aula. (P1) 

 

 

 Neste contexto, Leite et al (2008) reuniram em um estudo de revisão 40 artigos 

publicados, no período de 2000 a 2007 sobre os aspectos importantes para o cuidado da 
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criança com DM1 no contexto escolar, destacando-se: a necessidade de oferecer a escola 

informações sobre a doença; elaboração de um plano de cuidado, contendo quem realizará o 

atendimento, o local onde ficará o material e as instruções sobre como poderá ser feito o 

tratamento; determinar e capacitar uma pessoa responsável pela administração do 

medicamento; comunicar aos pais quando houver viagens ou festas para que tomem as 

providencias necessárias, orientar a criança sobre escolhas alimentares mais adequadas nas 

festas e lanches escolares e instruir sobre a contagem de carboidratos para calcular doses de 

insulina nos lanches e nas refeições, se necessário.  

 Investigações sobre o preparo das escolas para ajudar a criança diabética 

demonstraram que estas não se encontram devidamente preparadas e em condições para 

oferecer o cuidado de que a criança necessita. Estas constatações são confirmadas por uma 

revisão integrativa de literatura realizada por Manchón et al (2009) que analisaram pesquisas 

sobre o atendimento e as intervenções da escola ao aluno com DM1, concluindo que são 

necessárias melhorias na educação do pessoal, no cardápio alimentar e a importância de 

disponibilizar um enfermeiro, tanto para o cuidado do aluno como para promover a educação 

dos funcionários da escola que muitas vezes prestam cuidados a estes alunos dando-lhes apoio 

e segurança. 

 

4.3 A INSEGURANÇA DO PROFESSOR RELACIONADA À FALTA DE 

PREPARO PARA O CUIDADO DE ALUNOS COM DM1 

 

 A insegurança gerada pela falta de preparo dos professores frente ao cuidado do aluno 

com DM1 foi evidenciada ao serem perguntados sobre os cuidados especiais demandados 

pelos alunos.  

 

 

Me sentia insegura porque na escola ainda não tinha enfermaria pra ajudar a gente 

nessas questões . Então era eu sem informação, sem competência técnica apenas com 

a minha boa vontade. Eu não me senti segura ali em sala de aula. Eu não posso ficar 

com essa carga de responsabilidade porque eu não sou um profissional  habilitado, 

capaz pra agir. (...), eu não tenho essa competência. Eu não posso atribuir a questão do 

bem estar de um aluno na minha responsabilidade que é primariamente pedagógica 

né? (...) é impossível pensar numa escola de horário integral sem profissional 

especializado pra cuidar de uma criança com diabetes. (P1) 

 

Por exemplo, ela não usa aquela bomba, mas aqui no colégio já teve (...) eu não 

saberia lidar com isso. Até porque se ela precisasse que eu injetasse insulina nela, eu 

tenho nervoso. É uma coisa que eu não faria (...) com a agulha eu não saberia lidar. 

Fazer esses procedimentos eu não saberia. (P2) 
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 Em estudo realizado na Espanha, Manchón et al (2009)  procuraram compreender o 

cotidiano das crianças com DM1, focando o período em que essas se encontram na escola. 

Professores foram questionados sobre a patologia e os cuidados especiais que os alunos com 

diabetes demandavam, evidenciando-se que o grau de conhecimento destes profissionais foi 

avaliado em três, numa escala de um a sete, e que eles se sentem inseguros, quando há uma 

criança com DM1 na escola, porque não têm instruções para agir, quando uma complicação 

ocorre. 

 A falta de habilidade do professor para o manejo da criança com DM1 enquanto esta 

se encontra sob sua supervisão em atividades de ensino no ambiente escolar ou fora dele, gera 

dificuldades e insegurança para este profissional que não se sente capacitado para intervir e 

proporcionar o atendimento adequado. Consequentemente, este despreparo dos educadores 

em lidar com a situação traz para a família inquietação e apreensão, por estarem sempre 

preocupadas com o que pode acontecer caso o seu filho venha sofrer crises glicêmicas e 

precisar de cuidados durante o período em que está no ambiente escolar.  

 Também  a mãe quando perguntada sobre o papel do professor no cuidado do seu filho 

relatou episódios em que a falta de preparo deste resultaram em falhas no atendimento a esta 

criança, fazendo a criança correr risco de vida. 

 

 

(..) E também já aconteceu o oposto né, tinha uma professora que achava que era 

frescura, e fez ela correr risco de vida. Fez ela fazer uma prova com hipoglicemia, 

quando ela precisava só medir! O que é um absurdo né, é um risco de vida! (M1) 

 

 

 Em sua pesquisa sobre conhecimento dos professores no manejo da criança com DM1, 

Simões (2010) concluiu que as instituições de ensino devem apresentar recursos físicos, 

materiais e humanos compatíveis às necessidades de aprendizagem das crianças, nisto está 

implícita a formação de seus professores que, além de dominarem o conhecimento específico 

de sua área de atuação, devem apresentar razoável bagagem de conhecimentos gerais, 

especialmente no que concerne à saúde do escolar, o que implicará na abordagem correta 

desse aluno diante de suas necessidades especiais de saúde. 

 

 4.4 O ENFERMEIRO JUNTO AO PROFESSOR NO CUIDADO À CRIANÇA NO 

AMBIENTE ESCOLAR  
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 Quando solicitados a apresentar sugestões que contribuam para o cuidado da criança 

diabética na escola, a mãe e os professores entrevistados apontaram a necessidade do 

enfermeiro dentro da instituição de ensino. Não apenas como um facilitador do cuidado, mas 

como o profissional habilitado para orientar e capacitar os educadores e funcionários a fim de 

proporcionar um cuidado eficaz, reduzindo as chances de complicações devido ao não 

atendimento adequado.  

 As falas a seguir corroboram com a necessidade do trabalho do enfermeiro junto ao 

professor. 

 

 
Quando o setor de enfermagem está instalado na escola ele mesmo já administrava, 

tirava de mim essa preocupação, de não saber mesmo lidar com a situação. A sugestão 

que eu daria é ter um setor de enfermagem, com certeza. Pra fazer esse atendimento e 

essa conscientização pra gente. Eu acho que o professor que tem um aluno com 

diabetes ele precisa também ter um contato direto com o setor de enfermagem. 

Quando você tem um aluno assim dentro de sala de aula é impossível não ter esse 

contato. (P1) 

 

Eu não tinha essa preocupação porque ela todo momento de recreio ela vai ao setor de 

enfermagem, na hora do almoço. Então não sou eu a única responsável por perceber, 

tem alguém aqui dentro pra cuidar dela. Eu só tenho a obrigação de perceber o que 

acontece com ela em sala de aula. (P2) 

 

Eu acho que um curso sobre diabetes para todos os professores e funcionários da 

escola, o enfermeiro chegar e orientar porque a maioria quem faz esse papel muitas 

vezes sou eu e o enfermeiro da escola (...). Ter esse link, poder trocar informações, 

orientar o professor, principalmente o que já tem um aluno com qualquer tipo de 

deficiência eu acho que é muito importante.  (M1) 

 

Eu acho muito importante, ter uma parceria com a questão da saúde com todos os 

profissionais que trabalham com crianças e adolescentes.(M1) 

 

 

O desejo de pais e crianças de que o profissional de saúde atuasse no cenário escolar 

também foi identificado no estudo de AMILLATEGUI et al (2009). 

O trabalho do enfermeiro também pode ser realizado com o objetivo de buscar maior 

interação entre professores e alunos com DM1, pois, na presença de crianças com diabetes, o 

professor na escola desempenha um importante papel. A criança confia e requer atenção 

destes últimos, os quais durante as horas de estudo substituem a presença de um adulto, como 

a mãe, pai ou familiares, sempre presentes na vida desta criança que ainda necessita de 

supervisão para o autocuidado (ALDERSON; SUTCLIFFE; CURTIS, 2006). 

Ao levar em conta a percepção dos professores, esta pesquisa demonstrou o interesse 

destes em reconhecer os sinais e sintomas apresentados por uma criança com diabetes e em 

aprender como responder corretamente às situações de emergência. Para Sparapani (2010) é 
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papel do enfermeiro avaliar o conhecimento que o professor possui sobre DM1 e identificar 

lacunas existentes no entendimento da doença e seus cuidados para, então, intervir de maneira 

apropriada. A presença do enfermeiro torna-se essencial, coordenando atividades de educação 

dos professores e de orientação quanto aos componentes do autocuidado da criança. Através 

de articulações entre o enfermeiro e o professor, este último poderá compreender as 

limitações e necessidades de cuidado da criança com DM1, atuando como fonte de apoio 

quando necessário. 

 

4.5 O ENFERMEIRO NO CUIDADO A CRIANÇA E NO PREPARO PARA A 

REALIZAÇÃO DO AUTO CUIDADO 

 

  Considerando as necessidades especiais de crianças portadoras de DM1 na escola e as 

demandas de pais e professores no cuidado delas pode-se observar o papel que o 

enfermeiro exerce no atendimento a essas crianças. Durante as entrevistas mãe e 

professores falaram sobre a atuação do enfermeiro no cuidado das crianças. 

 

 
Quando ela desce pro recreio é medida a glicemia dela (na enfermaria), na hora do 

almoço também. Ela já recebe da escola uma dieta diferenciada, e ela tem uma 

consciência muito grande do que ela pode e não pode comer (P1) 

 

Se ela sentir qualquer coisa ela pode ir direto pra enfermaria ela não precisa nem de 

encaminhamento. É um livre acesso!(P2) 

 

Teve um dia que ela se sentiu mal e o enfermeiro já socorreu ela, fez os 

procedimentos. (P5) 

 

Ter no colégio uma enfermagem que seja capaz de dar conta daquilo ou pelo menos 

ter um paliativo pra numa situação emergencial, poder leva-lo ao hospital. É 

importante a presença de um enfermeiro. Não tem ninguém na escola que seja 

capacitado pra fazer esse papel. (P3) 

 

 

  Além dos procedimentos técnicos que o enfermeiro realiza para a manutenção da DM1 

e controle da glicemia, este profissional também atua na educação em saúde e preparo da 

criança para que a mesma possa estar consciente da sua condição de saúde e adote hábitos 

de vida que a patologia exige. 

 

 

E também conscientizar né? Porque as vezes a criança não vem com essa disciplina 

dada pela família, não só de conhecer a doença, porque não adianta você só conhecer, 

você tem que saber o que você pode e não pode fazer. (P1) 
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 O objetivo maior do enfermeiro não deve ser apenas oferecer os cuidados dos quais as 

crianças portadoras de DM1 necessitam dentro do ambiente escolar, mas principalmente 

preparar essas crianças para que sejam independentes, saibam reconhecer os sinais e sintomas 

das crises glicêmicas, saibam como agir em situações adversas e principalmente se sintam 

seguras para realizar o autocuidado. 

 Em sua pesquisa Simões et al (2010) apontaram que dentre as estratégias para a 

promoção da saúde e para a melhoria da qualidade de vida o conhecimento constitui uma das 

mais poderosas ferramentas, pois capacita as crianças para o autocuidado e para a tomada de 

decisão sobre o que entende ser melhor para si mesmo.  

 Quando questionada sobre o papel do enfermeiro no cuidado de seu filho na escola a 

mãe referiu ser essencial a presença deste profissional para oferecer segurança tanto para a 

criança quanto para a família caso a criança apresente crises glicêmicas.  

 

 

É essencial, porque passa uma segurança pra ela, e pra mim também, porque eu sei 

que se ela passar mal, se ela tiver uma hipoglicemia muito grave, ficar inconsciente 

vai ter alguém que vai ter condições tanto de conhecimento técnico quanto de suporte 

emocional pra auxiliar ela. (M1) 

 

 

 Os estudos realizados por Simões et al (2010) e  Nascimento et al (2011) apontaram 

que os pais não se sentem tranquilos diante da insegurança dos professores em cuidar dos seus 

filhos. Pois para eles o ambiente considerado seguro é aquele que possui um profissional 

capacitado para medir a glicemia, reconhecer e tratar alterações glicêmicas. 

 Portanto a presença de um enfermeiro na escola traz segurança não apenas para as 

crianças, mas também proporciona tranquilidade aos pais e professores por saberem que há 

um profissional na escola que possui as competências necessárias para oferecer os cuidados 

especiais que as crianças portadoras de DM1 necessitam. 
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5.  CONCLUSÃO 

 

 Neste estudo, foi possível identificar, através da percepção dos pais e professores, que 

as crianças portadoras de DM1 possuem demandas de cuidados relacionadas a sua patologia, 

tais como: cuidados com a alimentação, reconhecimento dos sinais e sintomas de 

hipoglicemia e hiperglicemia por parte dos educadores, necessidade de uma olhar mais atento 

direcionados a esses alunos nas atividades de ensino e de um tratamento diferenciado ao 

atender as queixas.  

 Ao analisar as demandas dos pais e professores no cuidado da criança portadora de 

DM1 na escola, os familiares apontaram a necessidade de educadores instruídos a respeito da 

doença, dos cuidados que esta exige e de uma aproximação entre professores e profissionais 

de saúde. Evidenciou-se também dificuldades de inclusão destas crianças nas unidades de 

ensino devido as suas necessidades especiais de saúde por falta de estrutura da escola e de 

profissionais preparados para atendê-las.  

 Os professores não se sentem preparados para receber a criança com DM1 e por isso, 

algumas vezes são sujeitos ativos no processo de aprendizagem, criando estratégias para obter 

informações que atendam as suas inseguranças e duvidas para assim cuidarem destas crianças. 

Por outro lado há professores que somente esperam receber instruções práticas dos pais ou 

profissionais de saúde sobre o cotidiano de cuidado dessas crianças. Vale ressaltar que os 

professores que são ativos no processo são aqueles que relataram experiências de cuidado 

com o aluno portador de DM1 quando ainda não havia o setor de enfermagem na escola. E 

apesar dos professores buscarem atender as demandas de cuidados específicos do aluno com 

DM1, esses cuidados especiais somados as atividades pedagógicas resultam em uma 

sobrecarga de trabalho. 

A insegurança demonstrada pelos professores e a falta de conhecimento específico 

destes no manejo do aluno com DM1 mostra a necessidade da presença do enfermeiro capaz 

de gerenciar os cuidados às crianças com DM1 e orientar professores e demais profissionais 
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que convivem durante grande parte do dia com as crianças na escola. Também o apoio 

oferecido pelos professores e o vínculo estabelecido entre criança, enfermeiro e família 

influenciam nas condutas de autocuidado e funcionam como um incentivo à criança para 

aderir ao tratamento resultando em melhora do controle glicêmico.  

Portanto a presença do enfermeiro no ambiente escolar é fundamental por ser este o 

profissional capacitado para atender as demandas de saúde e as intercorrências relacionadas à 

patologia dessa criança. E além do cuidado direto a criança, compete ao enfermeiro orientar 

os professores, funcionários da escola e a própria criança nos seus cuidados especiais de 

saúde. O enfermeiro inserido na escola proporciona segurança e tranquilidade a toda 

comunidade escolar.  

 O enfermeiro em sua função de educador em saúde precisa estar inserido na escola, 

ambiente propício para o processo de ensino aprendizagem. Na sua prática cotidiana de 

promoção da saúde deve propiciar autonomia a criança nos cuidados relacionados a sua 

patologia.  

 Neste sentido, ao apontar as demandas de cuidados das crianças e as dificuldades que 

os profissionais da escola possuem de atender essas demandas é imperativo que o enfermeiro 

instrumentalize os sujeitos envolvidos no cuidado desta criança. 
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7. APÊNDICES 

 

7.1 APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: O Papel do Enfermeiro no Cuidado de Crianças Portadoras de Diabetes Mellitus Tipo 1 na 

Escola 

Pesquisador Responsável: Emilia Gallindo Cursino e Ulrick Stephanie Ferraz Pimentel  

Telefone para contato: (21) 980560747 

Instituição a que Pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

 

 O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa“O  papel do 

enfermeiro no Cuidado de Crianças Portadoras de Diabetes Mellitus Tipo 1 na Escola” A pesquisa tem como 

objetivos: 1) Identificar as demandas dos pais de crianças portadoras de DM1 para que as necessidades de saúde 

de seu filho sejam atendidas no ambiente escolar. 2) Identificar as dificuldades dos professores para atender as 

necessidades das crianças portadoras de DM1. 3) Descrever as ações do enfermeiro voltadas para cuidado da 

criança portadora de DM1 no ambiente escolar a partir da demanda de pais e professores. Sua participação é 

voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo à sua pessoa. Em caso de 

participação, sua identidade será mantida em sigilo, para isso o/a Sr. (a) será identificado (a) pela inicial de sua 

categoria seguida do número de ordem da entrevista. A pesquisa não acarretará riscos de qualquer natureza à sua 

saúde, não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Os riscos para os pais e professores são 

mínimos, visto que a entrevista semiestruturada poderá levantar expectativas quanto a soluções imediatas para o 

atendimento das necessidades especiais da criança. Entretanto, entre os benefícios da pesquisa, destaca-se a 

identificação e compreensão das demandas da criança com necessidades especiais de saúde portadoras de DM1 

na escola, acreditando que este é um passo significativo para que se possa pensar em ações que contribuam 

efetivamente para o seu cuidado. Os resultados serão divulgados no meio científico através de publicações e/ou 

eventos.  Todo material que será utilizado nesta pesquisa será arquivado sob a guarda do pesquisador 

responsável por 5 (cinco) anos e após será destruído. Tendo tomado conhecimento das características de sua 

participação, e caso esteja de acordo, solicito sua assinatura na parte inferior do presente documento. Para tanto, 

faz-se necessário realizarmos entrevista, que será gravada com equipamento multimídia mp4 e logo após 

transcrita, para que se tenha total aproveitamento das informações coletadas. Suas respostas ficarão anônimas e 

confidenciais, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Você 

receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/ e-mail dos pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas 

sobre a pesquisa e sua participação agora ou a qualquer momento. 

 

Consentimento do entrevistado 

Declaro conhecer que serei entrevistado (a), tendo minha identidade preservada e que o estudo contribuirá para o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência à criança. Além disso, estou ciente que receberei 

respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados à pesquisa. Fui informado (a) a respeito da possibilidade de retirar o meu consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo; e que as informações relacionadas com a minha privacidade serão 

mantidas em segredo. 

Eu________________________________________________________________RG nº__________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de________________de___________ 

 

____________________________________                         ____________________________________   

(Participante da pesquisa – voluntário)                                            (Responsável por obter o consentimento) 
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7.1 APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS - PAIS 

 

I .  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome:_______________________________________________________________ 

Data da entrevista: __/__/__ 

Sexo:  (   ) feminino      (   ) masculino 

Idade: ____ 

Profissão:_____________________________________ 

 

1) O seu filho (a) necessita de cuidados especiais por causa de sua condição de 

saúde?  

 

Se sim, quais?  

Se não, por quê? 

  

2) Em que situação o seu filho tem alguma necessidade de cuidado especial no 

ambiente escolar?     

  

3)  O  Senhor  (a)  teve  alguma  dificuldade  para  colocar  seu  filho  na  escola  por  

causa de sua condição de saúde?    

Se sim, quais?  

  

4) O  Senhor  (a)  comunicou  aos professores  de seu filho   que ele é portador de 

Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1)?  

   

5) Fale sobre o papel do enfermeiro da escola para atender as necessidades especiais  

de saúde de seu filho. 

 

6) Fale sobre o papel do professor para atender as necessidades especiais  de saúde de 

seu filho. 

 

7) Quais sugestões o Senhor  (a)  daria  que  pudesse  contribuir  para  que a escola 

possa atender as necessidades especiais de saúde de seu filho. 
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7.2 APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTAS - PROFESSORES 

 

I .  DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome:_________________________________________________________________ 

Data da entrevista: __/__/__ 

Sexo:  (   ) feminino      (   ) masculino 

Idade: ____ 

Profissão:_______________________________________ 

Disciplina que atua: _______________________________ 

 

1) O Senhor (a) foi informado sobre o diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 1 de 

algum aluno de sua sala (s)? 

   

2) Em sua opinião, o (s) seu (s) aluno (s) com esta condição de saúde necessita de 

cuidados especiais no ambiente escolar?  

  

3) O senhor (a) tem alguma dificuldade para atender as necessidades especiais da 

criança com DM1? 

Se  sim,  quais.   

 

4) Fale dos cuidados especiais da criança com Diabetes Mellitus tipo 1?    

  

5) Que sugestões  o  Senhor  (a)  daria  para    que a escola possa atender as 

necessidades de saúde de seu aluno portador de DM1? 
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8. ANEXO 
 


