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O objetivo deste trabalho é discutir a possível 

utilização de células-tronco para a cura do 

diabetes. O Diabetes Mellitus, vem crescendo 

de forma assustadora, acometendo crianças e 

adultos, apresenta poucos sintomas e na 

maioria das vezes é diagnosticada 

tardiamente, fazendo com que poucas 

pessoas consigam padrões adequados de 

controle, não possui cura, apenas tratamento. 

Desta forma torna-se necessário a informação 

aos estudantes e a escola torna-se de suma 

importância para o crescimento intelectual do 

cidadão, tornando-o informado e participativo. 

Por essa razão buscam-se maiores 

esclarecimentos a fim de sensibilizar os 



educandos quanto aos hábitos por eles 

praticados, pois sabemos que a adoção de 

estilos de vida pouco saudáveis, como 

sedentarismo, dieta inadequada e obesidade 

levam ao aumento da incidência do diabetes 

em todo o mundo. Esta Unidade Didática será 

desenvolvida no Colégio Estadual José de 

Anchieta – EFM, na cidade de Planalto, com 

os alunos do 3º ano do Ensino Médio. 

Sabemos que os conhecimentos adquiridos 

pelos educandos são repassados a seus 

familiares, por essa razão este estudo torna-

se tão importante. Através de palestras, 

pesquisas e leituras de diversos artigos sobre 

células-tronco e diabetes, os alunos terão 

acesso ao conhecimento pedagógico e 

científico.  
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1. APRESENTAÇÃO 
 
 

Esta Unidade Didática será utilizada para implementação do Projeto de 

Desenvolvimento Educacional- PDE, e faz parte da segunda etapa do 

programa. 

Ela será desenvolvida no Colégio Estadual José de Anchieta na cidade 

de Planalto, com alunos do 3º ano do Ensino Médio. A escolha deste tema 

ocorreu devido ao fato da escola apresentar alunos portadores de diabetes e 

tendo em vista o crescente número de casos, torna-se necessário a informação 

aos estudantes e familiares. De acordo com Brasil (2006, p. 07) o Diabetes 

Mellitus caracteriza-se hoje, como uma epidemia mundial, transformando-se 

em um enorme desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Sabe-se 

que os conhecimentos adquiridos pelos educandos são repassados a seus 

familiares, portanto este estudo é de grande importância. 

 O objetivo deste trabalho é discutir a possível utilização de células-

tronco para a cura do diabetes tipo I. Dados epidemiológicos mostram que a 

incidência de Diabetes Mellitus, vem crescendo de forma assustadora, 

acometendo crianças e adultos. A doença apresenta poucos sintomas e na 

maioria das vezes é diagnosticada tardiamente, fazendo com que poucas 

pessoas consigam padrões adequados de controle. Não possui cura, apenas 

tratamento. Desta forma, torna-se imprescindível a informação aos estudantes. 

Por essa razão, buscam-se maiores esclarecimentos a fim de 

sensibilizar os educandos quanto aos hábitos por eles praticados, pois se sabe 

que a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta 

inadequada e obesidade, levam ao aumento da incidência do diabetes em todo 

o mundo. Além disso, uma das únicas formas de possível cura para o diabetes 

é com células-tronco. Sendo assim, é importante que os alunos tenham 

conhecimento sobre este tema.  

 

 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A busca de informações é uma constância nos dias atuais, e a escola é 

um dos lugares onde o conhecimento se processa. 

Segundo Bachelard (1996 – apud Biologia em Foco 1, 2009), 



A escola deve se tornar constante na vida dos indivíduos. Isto 
acontece quando os conhecimentos adquiridos são significativos e 
acompanham o educando durante sua vida, fazendo com que ele 
tenha liberdade na aquisição de novos conceitos. O cidadão com 
autonomia entende os conceitos básicos de um determinado 
conhecimento, sendo capaz de pensar livremente, de absorver novas 
informações e aplicá-las em seu dia a dia (p.10). 

 

 E para tanto Kuenzer (2005, p.177-178) diz que a função da Biologia é o 

de favorecer para a compreensão do mundo e suas mudanças, colocando o 

homem como indivíduo participativo e integrante do Universo.  

Para Mayr (1998 – apud DCE 2008, p.44), a necessidade do 

entendimento de sistemas biológicos complexos implicou na necessidade de 

separar seus componentes, o que por um lado, favoreceu a análise de tais 

sistemas e, por outro, exigiu a combinação de diferentes abordagens para a 

compreensão da natureza como um todo. Assim, a Biologia, expandiu sua área 

de atuação e se modificou, principalmente com o avanço das técnicas de 

biologia molecular, as quais permitem intervir na estrutura do material genético 

e, assim, conhecer, manipular e modificar a estrutura físico-química dos 

indivíduos.  

A grande quantidade de informações provenientes das descobertas 

científicas atuais tem avançado progressivamente do meio acadêmico para o 

público geral (Pedrancini et al., 2007). Isso contribui para que os indivíduos 

possam compreender os conceitos biológicos, a importância da ciência e da 

tecnologia na vida moderna, utilizando esses conhecimentos para tomar 

decisões, levando em conta o papel do homem na biosfera (Krasilchik, 2004). 

 

DIABETES 

 

Por volta de 1500 a.C, médicos egípcios, relataram casos de indivíduos 

que urinavam muito e perdiam peso até a morte. Aretaeus, médico que viveu 

na Grécia entre os anos 80 e 138 d.C, estabeleceu o termo diabetes mellitus 

para fazer menção ao gosto adocicado da urina dessas pessoas. 

Lamentavelmente, os avanços na medicina não traduzem a realidade da saúde 

pública. Enfrenta-se hoje uma epidemia mundial de diabetes que aumenta de 

forma assustadora, seguindo os passos da obesidade e do sedentarismo. 

(Varella, 2012). 



Para Fráguas et al. (2009, p. 94) o diabetes mellitus é caracterizado por 

um grupo diverso de doenças que tem como característica comum a 

hiperglicemia resultante da resistência à ação da insulina, secreção insuficiente 

deste hormônio, ou as duas situações. Está relacionada também a distúrbios 

do metabolismo lipídico e proteico. Acomete cerca de 7% da população 

brasileira.  

De acordo com Brasil (2006, p.12) o termo tipo I refere-se à destruição 

da célula beta que geralmente leva ao quadro de carência absoluta de insulina, 

quando a aplicação da mesma é obrigatória para prevenir cetoacidose, coma e 

morte. A devastação das células beta é normalmente causada por um processo 

auto-imune. O progresso do diabetes tipo I pode acontecer de forma rápida, 

preferencialmente em crianças e adolescentes (pico de incidência entre 10 e 14 

anos), ou de forma mais lenta, geralmente em adultos. O termo tipo 2 é usado 

para indicar uma carência relativa de insulina. O uso de insulina nessescasos, 

quando ocorre, não visa evitar cetoacidose, mas promover controle do quadro 

hiperglicêmico.  

Para Silva e Kare (2012, p.601) o predomínio do diabetes tipo 2, é maior 

se comparado ao tipo I, em decorrência do excesso de peso e do sedentarismo 

em função dos países estarem mais industrializados. De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2008, p.477), diabetes 

gestacional é identificada como qualquer nível de intolerância a carboidratos 

dando origem a hiperglicemia de intensidade variada, com início ou 

diagnosticada na gravidez. 

Para Lojudice e Sogayar (2008, p.19), o grande desafio no tratamento do 

diabetes é proporcionar aos pacientes uma fonte de insulina com efetivo 

controle sobre os níveis de glicose no sangue. 

 

CÉLULAS-TRONCO E DIABETES 

 

De acordo com César, Sezar e Caldini (2010, p.187), células-tronco são 

aquelas que dão origem aos diferentes tipos de células do organismo, por 

ainda não terem se diferenciado. 

Sobre esta questão Yarak e Okamoto (2010), argumentam que: 

Quanto ao potencial de diferenciação, as células-tronco se 



classificam em cinco categorias básicas: a) totipotentes, capazes de 
se diferenciarem em todos os tecidos que formam o corpo humano, 
incluindo a placenta e membranas embrionárias (derivadas do zigoto); 
b) pluripotentes, presentes na massa celular interna do blastocisto e 
capazes de se diferenciarem em células dos três folhetos 
germinativos humanos (ectoderma, mesoderma e endoderma); c) 
multipotentes, que se diferenciam em vários tipos de células de um 
mesmo folheto embrionário; d) oligopotentes, que se diferenciam em 
poucas células de um mesmo folheto embrionário e e) onipotentes, 
que se diferenciam em um único tipo de células de um mesmo folheto 
embrionário (p.648). 
 

Lojudice e Sogayar (2008) destacam que: 

A descoberta de métodos para isolar e cultivar células-tronco 
embrionárias humanas em 1998 por James Thomson renovou as 
esperançasde médicos pesquisadores e pacientes diabéticos e suas 
famílias de uma cura para o diabetes tipo I e, talvez, até mesmo, para 
o diabetes do tipo II. Em teoria, células-tronco embrionárias podem 
ser cultivadas e tratadas para se diferenciarem em qualquer 
tecido/célula do corpo, até mesmo em células beta pancreáticas 
produtoras de insulina (p.20). 
    

 Sobre esta questão Pereira (2008, p.8), comenta que as células-tronco 

se mostram como uma fonte potencialmente inesgotável de tecidos para 

transplante. Mas em seus escritos, Pereira (2008, p.12)ressalta ainda que para 

o tratamento de doenças genéticas com células-tronco, sejam elas 

embrionárias, da medula ou do sangue do cordão umbilical, a melhor forma é 

conseguir um doador de parentesco próximo que tenha maior possibilidade de 

ser compatível com o paciente. 

 Para Couri (2013): 
 

O transplante de células-tronco, não é uma fuga, mas simuma 
pesquisa muito séria que avalia uma das principais promessas da 
humanidade no tratamento de uma doençacomum que é o diabetes 
tipo1. 

 

 Couri (2013), em suas pesquisas relata que infelizmente não se pode 

promover cura da diabetes, mas sim, apenas, conseguir uma forma inovadora 

e singular na sua abordagem. Espera-se, ao menos, que no futuro, o uso de 

insulina possa ser suspenso pelos pacientes que fazem uso crônico desse 

medicamento.  Pereira (2008, p. 20), considera que as pesquisas com os 

diversos tipos de células-tronco devem ser vistas com entusiasmo e cautela. 

Ainda, Pereira (2008, p. 14) reforça que, 

Estas deverão ser disponibilizadas para toda a população. Com 
frequência as técnicas médicas mais avançadas ficam restritas a uma 
pequena parcela da população que pode pagar por ela. Porém, no 
caso das células-tronco, as novas terapias provavelmente substituirão 
as atuais, mais caras e ineficientes. 



 

 Para Kuenzer (2005, p.180), quando se trata do emprego de novas 

tecnologias, surge preocupação quanto ao uso dos avanços biológicos 

envolvendo aspectos sociais e raciais. Para que essas questões não gerem 

medo, é direito de todos saber mais sobre esses novos procedimentos, com o 

intuito de que todos tenham acesso a eles, de modo que não fiquem restritos a 

pequenos grupos ou sob o controle de grandes potências. 

 
 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A Unidade Didática faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE, e tem como objetivo proporcionar ao educando um 

momento de reflexão sobre o tema abordado. 

 Segundo Paulo Freire (2011, p. 121) é necessário, portanto, que a 

escola provoque constantemente a curiosidade do educando. 

 Através de diversas metodologias leva-se o aluno a uma participação 

efetiva e dessa forma o conhecimento se processa.  As atividades ocorrerão 

através de investigação dos conhecimentos prévios dos alunos, leituras de 

textos referentes à diabetes e células-tronco, vídeos que tragam informações 

atuais sobre o assunto, debates, palestra e produção de relatórios. 

 

4. ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 
ATIVIDADEI 
 

Apresentação da Unidade Didática 

 
Objetivo: Apresentar a Unidade Didática a toda comunidade escolar. 

Duração: 3 aulas 

Data: Fevereiro de 2014 

Público alvo: Direção, equipe pedagógica, professores, funcionários, membros 

da APMF e Conselho Escolar. 

Procedimento Metodológico: No início do ano letivo de 2014, na semana 

pedagógica de fevereiro, será apresentado a Unidade Didática do PDE 

(Programa de Desenvolvimento Educacional), que será desenvolvido no 



primeiro semestre de 2014, pela professora Maria Yara de Castro kinner, com 

os alunos do 3º ano do Ensino Médio. A apresentação ocorrerá através de aula 

expositiva e apresentação de slides, com o uso de multimídia. 

Recursos Utilizados: computador e multimídia 

Material de Pesquisa: Unidade Didática da Professora PDE Maria Yara de 

Castro Kinner. 

 

ATIVIDADE II 

Identificar o conhecimento prévio dos alunos. 

 

Partindo de algumas questões problematizadoras, o professor irá proporcionar 

aos educandos um momento de reflexão, à cerca de seus conhecimentos. 

Objetivo: Identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto 

abordado, células-tronco e diabetes. 

Duração: 4 aulas 

Procedimento Metodológico: O professor apresentará questões para serem 

discutidas em grupo. Serão feitos grupos de 4 alunos e os mesmos irão anotar 

as respostas que posteriormente serão socializadas com a classe. 

Questões problematizadoras: 

 1- Você já ouviu falar sobre células-tronco?  

2- Sabem onde é encontrada e para que servem? 

3- Você já ouviu falar sobre diabetes? 

4- Possui em sua família ou conhece algum portador de diabetes? 

5- Sabe o que essa doença causa? 

O professor registra as respostas dos grupos e observa o que já sabem sobre o 

assunto. Sempre que necessário o professor dará contribuições para sanar 

possíveis dúvidas dos alunos. Em seguida será utilizado um vídeo “Diabetes” 

(disponível no endereço eletrônico 

<http://www.youtube.com/watch?v=k_UPWd8X3k8>) como forma de 

sensibilizar os educandos e levá-los a um entendimento sobre o assunto. O 

vídeo mostra o que a doença causa no organismo, qual a diferença entre 

diabetes tipo I e tipo II e qual a importância da insulina no organismo. 

 

ATIVIDADE III 

http://www.youtube.com/watch?v=k_UPWd8X3k8


O que são Diabetes e Células-Tronco 

Objetivo: Compreender através de leitura de textos o que são Diabetes e 

Células-Tronco. 

Duração: 6 aulas 

Procedimento Metodológico: Dividir a turma em 6 grupos. Cada grupo 

receberá os seguintes textos sobre diabetes e células-tronco. 1º grupo: 

Células-tronco; 2ºgrupo: Células-tronco e suas aplicações; 3º grupo: Células-

tronco: o que são e para que servem; 4º grupo: Diabetes surge sem aviso 

prévio; 5º grupo: Diabetes; 6º grupo: Diabetes Mellitus. Em seguida, o professor 

distribui o material pesquisado na internet para que cada grupo leia e faça um 

relatório destacando o que achou interessante, observando quais as 

expectativas em relação ao uso das células-tronco. Após a análise dos textos 

cada grupo expõe o que de mais relevante encontrou. Os grupos irão preparar 

cartazes com as informações obtidas nos textos, os mesmos serão expostos 

no Colégio. 

Recursos utilizados: Internet, textos, caderno, lápis e cartolina. 

Material de Pesquisa:  

1º grupo: 
 Sua pesquisa.com. Células-tronco. Disponível em: 
http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/celulas-tronco.htm 
Acesso em 04 de out. de 2013. 

2º grupo: 

MELETTI, T. Células-tronco e suas aplicações. Disponível em: 

http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2011/08/celulas-tronco-e-
suas-aplicacoes.html. Acesso em 09 de out. de 2013. 
 
3º grupo:  
GUINSBURG, S. Células-tronco: o que são e para que servem. Disponível em: 
http://www.nutricaoempauta.com.br/lista_artigo.php?cod=561. Acesso em: 15 
de out. de 2013. 
 
4º grupo: CASTRO, D. L.; RADONSKY, V. Diabetes infantil surge sem aviso 
prévio. Disponível em: 
http://www.nutricaoempauta.com.br/lista_artigo.php?cod=1983. Acesso em: 17 
de out. de 2013 
 
5º grupo: VARELLA, D. Diabetes. Disponível em: 
http://drauziovarella.com.br/diabetes/diabetesm. Acesso em: 18 de out. de 
2013. 
 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/celulas-tronco.htm
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2011/08/celulas-tronco-e-suas-aplicacoes.html
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2011/08/celulas-tronco-e-suas-aplicacoes.html
http://www.nutricaoempauta.com.br/lista_artigo.php?cod=561
http://www.nutricaoempauta.com.br/lista_artigo.php?cod=1983
http://drauziovarella.com.br/diabetes/diabetesm


6º grupo: CZEPOLEWSKI, M. A. Diabetes Mellitus. Disponível em: 
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?127. Acesso em: 25 de out. de 2013.  
 
 

ATIVIDADE IV 

Quais os problemas o diabetes pode nos causar. 

Objetivo: Compreender o que é Diabetes e quais suas complicações, através 

de palestra com um profissional do Centro Municipal de Saúde. 

Duração: 3 aulas 

Procedimento Metodológico: Através de palestra com um profissional do 

Centro Municipal de Saúde, os alunos terão oportunidade de compreender o 

que é diabetes e o que essa doença pode causar no organismo e quais 

complicações poderá ter um portador. O médico abordará principalmente sobre 

os tipo I e tipo II, mostrando quais os principais órgãos afetados. No decorrer 

da palestra os alunos deverão fazer anotações do acham mais relevante e se 

restarem dúvidas, estas poderão ser sanadas através de questionamentos ao 

profissional. Um relatório deverá ser entregue à professora. 

Recursos Utilizados: computados, multimídia, papel e caneta. 

Material de Pesquisa: Próprio do profissional de saúde. 

 

ATIVIDADE V 

Relato de um portador de diabetes 

Objetivo: Através de uma conversa com um portador de diabetes tipo I, ter 

conhecimento de sua rotina. 

Duração: 2 aulas 

Procedimento Metodológico: A pessoa irá transmitir aos alunos como é seu 

dia-a-dia, em que momento descobriu ser um portador de diabetes tipo I e 

quais foram os sintomas apresentados, e a partir de então, quais cuidados 

foram necessários. Irá comentar sobre suas limitações em termos de 

alimentação e trabalho. 

Recursos Utilizados: Aula expositiva 

Material de Pesquisa: vida pessoal no paciente com Diabetes. 

 

ATIVIDADE VI 

http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?127


Teste de glicemia 

Objetivo: Analisar o nível de açúcar no sangue de alunos do 3º ano do Ensino 

Médio, através de teste de glicemia em jejum. 

Duração: 6 aulas 

Procedimento Metodológico: Os alunos serão orientados pela professora 

para que façam jejum por um período de 8 h à 12h, sendo neste tempo 

permitido somente a ingestão de água. Os alunos serão encaminhados ao 

Centro Municipal de Saúde para realizarem o teste de glicemia. Ao retornarem 

para a sala de aula os alunos farão grupos de 4 alunos e analisarão o resultado 

obtido no teste de glicemia. Logo após, cada integrante socializa para a turma 

o resultado, tendo em vista que os valores aceitos são de 70mg/dl à 

100mg/dl.Caso algum aluno tenha os valores alterados será encaminhado ao 

Centro de Saúde e receberá novas orientações de como proceder, sendo que a 

primeira é em relação à alimentação. Os materiais utilizados para a realização 

do teste serão disponibilizados pelo Centro Municipal de Saúde.  

Recursos Utilizados: Profissional de saúde; lanceta automática de uso único e 

descartável: tiras reagentes para medidor de glicose no sangue: glicosímetro 

para glicemia capilar: algodão e álcool 70. 

 

ATIVIDADE VII 

Importância das pesquisas na cura de doenças. 

Objetivo: Levar os educandos a observar a importância das contribuições das 

pesquisas realizadas com células-tronco para a possível cura do Diabetes tipo 

I. 

 Duração: 2 aulas 

Procedimento Metodológico: Os alunos irão assistir ao vídeo “Milagre das 

células-tronco nos diabéticos”, disponível no endereço eletrônico: 

http://www.youtube.com/watch?v=zE0VPDf0u3Y. Este vídeo relata a técnica 

utilizada no transplante de células-tronco para o tratamento de Diabetes tipo I. 

Após o vídeo, discutir sobre a importância das pesquisas para tentar solucionar 

um mal que acomete milhares de pessoas e que até o momento não possui 

cura, despertando nos alunos curiosidade e interesse pelo assunto em 

questão.  

http://www.youtube.com/watch?v=zE0VPDf0u3Y


Recursos Utilizados: multimídia, computador. 

Material de Pesquisa: internet 

 

ATIVIDADE VIII 

Produção de Material 

Objetivo: Produzir material para esclarecimento a fim de sensibilizar a 

comunidade escolar quanto aos hábitos alimentares, sedentarismo e suas 

relações com o diabetes. 

Duração: 4 aulas 

Procedimento Metodológico: Serão confeccionados materiais, como cartazes 

e panfletos para serem expostos no Colégio a título de informação a toda a 

comunidade escolar.  

Recursos Utilizados: Cartolina, lápis, pincéis, impressora. 

Material de Pesquisa: todo o material ao qual tiveram acesso no decorrer da 

implementação. 

 

ATIVIDADE IX 

Proposta de avaliação 

Objetivo: Verificar o nível de entendimento dos alunos após a realização de 

todas as atividades propostas. 

Duração: 2 aulas 

Procedimento Metodológico: Os alunos retomarão as questões do primeiro 

momento e com apoio das atividades desenvolvidas deverão escrever o que 

compreenderam do assunto trabalhado. 

Recursos Utilizados: papel, caneta e lápis. 

Material de Pesquisa: Terão acesso ao que foi construído no decorrer do 

semestre. 
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