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RESUMO 

O DIABETES MELLITUS TIPO 1, UMA DAS DOENÇAS CRÔNICAS QUE MAIS AFETAM A 
POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL 

 
O diabetes mellitus tipo 1, é uma das doenças crônicas que mais afetam a população infanto juvenil. 

No Brasil, apesar de poucos estudos disponíveis sobre o perfil da doença nesse grupo etário, foi 

verificada taxa de incidência de 8 para cada 100 mil crianças. Diante da magnitude da Diabetes 

Mellitus 1 entre crianças e adolescentes no mundo e no Brasil, estudiosos apontam a necessidade de 

seu adequado manejo para o alcance do sucesso do tratamento e da prevenção de complicações a 

curto e longo prazo. O objetivo desse trabalho foi identificar a complicações enfrentadas pelos 

pacientes e  familiares de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus 1.Dessa forma pode-se 

concluir que, as principais complicações da Diabetes Mellitus 1 são a hipoglicemia e a cetoacidose 

diabética bem como aumento de risco de AVC, problemas nos olhos, coração rins e neuropatia 

diabética.Vale destacar  além de fatores familiares pouca orientação sobre a doença e  treinamentos 

adequados para desenvolver a percepção e aceitação no manejo adequado das crianças portadoras 
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do Diabetes Mellitus 1  e acompanhamento contínuo pela equipe de saúde podem influenciar no 

tratamento da doença. 

 

Palavras chave: diabetes, insulina, difícil aceitação   

Tema Central: Farmácia  

 

ABSTRACT 

 

DIABETES MELLITUS TYPE 1, IS ONE OF THE CHRONIC DISEASES THAT AFFECT THE 

YOUNGEST POPULATION. 

Type 1 diabetes mellitus is one of the chronic diseases that most affect the juvenile population. In 

Brazil, although few studies were available on the profile of the disease in this age group, an incidence 

rate of 8 per 100,000 children was verified. Given the magnitude of Diabetes Mellitus 1 among 

children and adolescents in the world and in Brazil, scholars point out the need for its adequate 

management to reach the success of the treatment and the prevention of complications in the short 

and long term. The objective of this study was to identify the difficulties of the young patient with 

Diabetes Mellitus 1 in the use of insulin. According to the Brazilian Society of Pediatrics, the treatment 

modifies the daily life of the child, having to restrict the feeding a lot. Thus, it can be concluded that of 

all the difficulties of the patients with this pathology as well as of their relatives, the one that 

predominates is the lack of understanding about the treatment and the understanding of the Diabetes 

Mellitus 1. Despite the consequences of the pathology, the aggravating factors are amenable to 

treatment, which being done correctly covers the construction and maintenance of a healthy life 

habits, involving compatible physical activity, adequate food, also controlling glycemia, in order to 

avoid possible complications of the disease. It is worth emphasizing that the patient and the family 

need to receive adequate guidance and training to develop the perception and acceptance in the 

proper management of children with Diabetes Mellitus 1, obtaining social support, psychoeducational 

support, and continuous follow-up by the health team. 
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 O diabetes mellitus tipo 1 (DM1), é uma das doenças crônicas que mais afeta 

a população infanto juvenil, com aumento de incidência em todo o mundo. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstra esse aumento no período de 1990 

a 1999, entre crianças de até 14 anos de idade. No Brasil, apesar de poucos 

estudos disponíveis sobre o perfil da doença nesse grupo etário, foi verificada taxa 

de incidência de 8 para cada 100 mil crianças, para a mesma faixa etária e período. 

(SPARAPANI et al, 2012) 

 Diante da magnitude dessa doença entre crianças e adolescentes no mundo 

e no Brasil, estudiosos apontam a necessidade de seu adequado manejo para o 

alcance do sucesso do tratamento e da prevenção de complicações a curto e longo 

prazo. Entre os dez países com maior número de casos de DM1, o Brasil ocupa a 

terceira posição, com mais de 88 mil diagnósticos em menores de 20 anos de idade.       

Para auxiliar os pediatras a avaliar o impacto da doença na vida cotidiana dos 

pacientes, o Departamento Científico de Endocrinologia da Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP) divulgou o documento “Diabetes Mellitus Tipo 1 e qualidade de vida 

relacionada à saúde” (Sociedade Brasileira de Pediatria, 2018). 

 Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2015) não há pesquisas 

conclusivas sobre os fatores de risco para o surgimento do Diabetes Tipo 1. Possui 

influência genética, sendo que a presença de familiares com a doença pode 

aumentar as chances do indivíduo também desenvolver a patologia.  

 Dos primeiros sintomas ao desenvolvimento da doença, tem-se início 

repentino e pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, mas costuma acometer 

principalmente crianças e adolescentes com faixa etária entre 10 e 14 anos 

(BRASIL, 2011).  

 O DM1 se dá quando há destruição das células beta pancreáticas, 

ocasionando deficiência na produção de insulina. A destruição das células 

pancreáticas pode ser por um processo auto-imune ou de forma idiopática (causa 

desconhecida). Quando sucede devido ao processo auto-imune é chamado de 

Diabetes Tipo 1.A e quando acontece de maneira desconhecida é chamado 

Diabetes Tipo 1B (GROSS et al, 2002).  
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 Outro fator que está ligado ao processo de desenvolvimento do DM1 é a 

susceptibilidade genética, ou seja, caráter hereditário. Alterações em determinados 

genes de um cromossomo são responsáveis pelo início do processo autoimune 

(SESTERHEIM et a,2007).  

 Com a destruição das células secretoras de insulina, a glicose que seria 

utilizada para produção de energia permanece na corrente sanguínea, fato que 

causará lesões em diversos órgãos do organismo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2015).  

 Em alguns indivíduos, o aparecimento da doença se manifesta na fase adulta. 

Esse tipo de forma insidiosa é chamado de doença auto-imune latente em adultos 

ou 11LADA “latentautoimmune diabetes in adults”. Pode ser confundido com o DM2 

pelo seu aparecimento tardio. Cerca de 5 a 10% dos pacientes que recebem 

diagnóstico de DM2 podem se encaixar no grupo de doença autoimunelatente em 

adultos (BRASIL, 2006).  

Pacientes com DM1 apresentam maior vulnerabilidade às complicações 

agudas e vasculares, daí a importância do diagnóstico e tratamento precoce, para 

retardar e ou prevenir as complicações. Portanto, é imprescindível que, após o 

diagnóstico, dê-se início ao tratamento, para que haja redução das complicações 

nos pacientes portadores do DM 1. Também há critérios que devem ser respeitados 

para que ocorra um diagnóstico satisfatório, devendo o mesmo ser repetido como 

forma de contraprova, evitando trazer problemas ao paciente caso não seja 

necessário o tratamento (SOUZA, 2012).  

Os sintomas aparecem abruptamente, a evolução da doença ocorre de forma 

lenta, ou seja, durante muito tempo já se tem instalado o processo de agressão 

pelas células imunes. Quando o indivíduo passa a apresentar quadros de 

hiperglicemia cetose, as células produtoras de insulina estão diminuídas ou já 

inexistentes (SESTERHEIM et al., 2007)  

Os sintomas clássicos de pacientes portadores de Diabetes são poliúria, 

polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso; além de fadiga, fraqueza, letargia, 

prurido cutâneo e vulvar, inflamação da glande e do prepúcio, e infecções de 
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repetição. As complicações como neuropatias, retinopatias e doença cardiovascular 

aterosclerótica, clássicas do Diabetes são utilizadas na conclusão do diagnóstico do 

paciente diabético. Em algumas pessoas, o Diabetes pode ser assintomático 

(BRASIL, 2006).  

A falta de controle da glicemia no indivíduo é responsável por gerar 

complicações agudas e crônicas (MORAIS et al., 2009). O DM pode ocasionar uma 

manifestação de caráter agudo chamado de cetoacidose diabética que se manifesta 

por hiperglicemia, acidose metabólica, desidratação e cetose. Acontece nos casos 

de deficiência de insulina e acomete principalmente portadores de DM1 (BARONE et 

al., 2007). Os níveis elevados de glicose são responsáveis por lesões 

microvasculares no qual se encaixam as nefropatias, retinopatias e neuropatias e 

lesões macrovasculares como a doença arterial coronariana, doença 

cerebrovascular e vascular periférica que afetam ainda mais a qualidade de vida do 

paciente (MORAIS et al., 2009). A nefropatia diabética acomete tanto pacientes com 

Diabetes Tipo 1 quanto no Tipo 2 e tende a se manifestar com maior frequência à 

medida que os pacientes envelhecem. Em seu início, há eliminação de pequenas 

quantidades de albumina; quadro chamado de microalbuminúria ou nefropatia 

incipiente. O quadro pode evoluir para macroalbuminúria ou também nefropatia 

clínica que normalmente é acompanhada de hipertensão arterial e instala-se um 

quadro de insuficiência renal (BRASIL, 2011). 

Identificar a doença precocemente é fundamental para diminuir as chances de 

o indivíduo apresentar as complicações microvasculares e macro vasculares que o 

Diabetes causa (GROSS et al., 2002). Os dados fornecidos pelo paciente como: a 

perda de peso e explicada, excesso de fome e sede e volume urinário aumentado 

permitem ao médico suspeitar da doença e solicitar exame mais detalhado. Os 

exames laboratoriais são fundamentais para demonstrar qual é a realidade do 

paciente em relação a taxa de glicose sanguínea (BRASIL, 2011). Os testes 

laboratoriais a serem realizados quando há suspeita de Diabetes incluem: glicemia 

de jejum; teste oral de tolerância à glicose (curva glicêmica); hemoglobina glicada; 

exame de urina; microalbuminúria, TSH – hormônio estimulante da tireoide; 
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eletrocardiograma em adultos e creatinina em adultos (BRASIL, 2011). Os exames 

laboratoriais envolvendo a determinação da glicose sanguínea baseiam-se em dosar 

a taxa de glicose, sendo necessário um jejum de oito horas. Os valores de referência 

normais são glicose de jejum menor que 110 mg/dl e resultados de glicose de jejum 

acima de 126 mg/dL caracteriza presença de Diabetes Mellitus (GROSS et al., 

2002). 

 O tratamento do Diabetes envolve ações para controlar os sintomas agudos, 

evitar complicações decorrentes da doença e promover ao paciente uma melhoria 

em sua qualidade de vida. O tratamento e administração de insulina e não-

medicamentoso (BRASIL, 2011). 

 O objetivo desse trabalho foi identificar a complicações enfrentadas pelos 

pacientes e familiares de crianças e adolescentes com DM1. 

 

2. MATERIAIS E METODOS 

 

Para realização dessa pesquisa foi feita revisão de literatura utilizando livros e 

artigos sobre a temática proposta. Bases de dados como Scielo, e Google 

acadêmico também serviram de apoio para elaboração do trabalho, além do acervo 

bibliográfico da Faculdade de Ciências Sociais e Agrária de Itapeva (FAIT). A 

seleção de artigos e livros foi por aproximação com o tema. O levantamento foi 

iniciado em fevereiro de 2018 e finalizado em setembro 2018. O material utilizado 

foi separado de acordo com a abrangência do tema, sendo a referência mais 

antiga e mais recente, utilizando as palavras chave: insulina, tratamento, difícil 

aceitação da patologia. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As principais complicações da DM 1sao a hipoglicemia e a cetoacidose 

diabética (NUNES, 2004) 
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 Entre outras complicações como no cérebro, o DM1 aumenta o risco de AVC, 

a glicemia alta pode ainda piorar o prognóstico do paciente.  Olhos: os pacientes 

diabéticos estão mais propensos á cegueira a doença aumenta em 40% o risco de 

glaucoma e em 60% de catarata. Coração: a glicose elevada acelera o 

endurecimento das artérias e danifica os ossos. Rins: glicemia elevada pode 

prejudicar a função de filtragem dos rins. Pés: a neuropatia diabética causa 

formigamentos e perda de sensibilidade na perna e pés (Rede Brasil AVC,2018).  

 Entretanto, essa não é uma tarefa fácil para os envolvidos no processo. As 

metas consideradas necessárias para se obter um bom controle glicêmico são 

pouco alcançadas pelas crianças e jovens com diabetes (MURPHY; RAYMAN; 

SKINNER, 2006). Estes tendem a não seguir a orientação alimentar, resistem à 

atividade física regular, frequentemente não realizam controle de glicemia capilar, 

como recomendado, e podem reduzir a dose da insulina com receio de aumentar o 

peso (JEFFERIES et al., 2004). O autocuidado com o diabetes ocorre dentro do 

ambiente doméstico e é, consequentemente, influenciado por estressores sociais e 

econômicos. Fatores familiares, características psicológicas e as questões 

econômicas podem influenciar no controle glicêmico (KAUFMAN; HALVORSON; 

CARPENTER; 1999; ROVET; EHRLICH, 1988; SONGER et al., 1997 apud KIM et 

al., 2012). 

 O adequado manejo da doença nessa população tem se conformado como 

um desafio, em virtude da presença de comportamentos, habilidades e 

conhecimentos inadequados que colaboram para a não adesão ao tratamento e 

para o aumento significativo de complicações em longo prazo (BRYDEN et al., 

2001). Então é importante ressaltar ainda mais o apoio de um farmacêutico que 

auxilie na obtenção das metas do tratamento e qualidade de vida da criança e dos 

seus familiares. No ambiente familiar, os pais possuem papel indispensável como 

cuidadores e moderadores da adaptação dos filhos com diabetes. O apoio destes 

tem grande atuação nas experiências das crianças, principalmente a figura materna, 

que grande parte, assume as responsabilidades do cuidado. Em estudos 

desenvolvidos com mães, elas relataram que a descoberta da doença em seus filhos 
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provoca o surgimento de muitos sentimentos e aquisição de novas demandas, tanto 

dentro do convívio familiar quanto na sua vida social (MARCON et al., 2007; 

NUNES; DUPAS, 2004). Além das relações familiares, os diferentes membros 

envolvidos no ambiente íntimo da rede social da criança influenciam positiva ou 

negativamente a educação e o desenvolvimento do autocuidado (CYRYNO, 2005; 

HERRMAN, 2006).  

 

4. CONCLUSÃO 

 

As principais complicações da DM 1 são a hipoglicemia e a cetoacidose diabética o 

aumento o risco de AVC, problemas nos olhos: os pacientes diabéticos estão mais 

propensos à cegueira a doença aumenta em 40% o risco de glaucoma e em 60% de 

catarata. Coração: a glicose elevada acelera o endurecimento das artérias e danifica 

os ossos. Rins: glicemia elevada pode prejudicar a função de filtragem dos rins. Pés: 

a neuropatia diabética causa formigamentos e perda de sensibilidade na perna e 

pés. Crianças e jovens tendem a não seguir a orientação alimentar, resistem à 

atividade física regular, frequentemente não realizam controle de glicemia capilar, 

como recomendado, e podem reduzir a dose da insulina com receio de aumentar o 

peso além de fatores familiares pouca orientação sobre a doença e  treinamentos 

adequados para desenvolver a percepção e aceitação no manejo adequado das 

crianças portadoras do DM 1  e acompanhamento contínuo pela equipe de saúde.  

podem influenciar no controle da doença. 
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