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CARVALHO, J. R. Diabetes mellitus tipo 1 em crianças e adolescentes: o que há de 

evidência no Scientific Electronic Library (SciELO) na área de enfermagem? Trabalho 

de Conclusão de Curso em Enfermagem – Universidade de Brasília, Faculdade de 

Ceilândia, Brasília, 2020. 

 

RESUMO 

 

Introdução: A diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica que resulta da 

destruição das células beta pancreáticas por um processo imunológico, levando assim à 

deficiência completa na produção de insulina. Aparece geralmente na infância ou 

adolescência e pode gerar complicações caso não haja um cuidado adequado. 

Crianças/adolescentes necessitam de atenção especial em seu tratamento e necessitam de 

apoio familiar e profissional. O vínculo entre estes é fundamental para uma elaboração 

de um plano de cuidados resolutivo. Objetivo: Analisar no SCIENTIFIC ELECTRONIC 

LIBRARY ONLINE (SciELO) o que há na área da enfermagem sobre crianças e 

adolescentes com DM1. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

adotando seis passos principais, sendo: identificação do tema e seleção da hipótese ou 

questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa, estabelecimento de critérios 

para inclusão e exclusão de estudo, definição das informações a serem extraídas dos 

estudos selecionados, avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa, 

interpretação dos resultados e apresentação da revisão. Os critérios de inclusão foram 

artigos publicados no período entre 2015 a 2019, disponíveis em português, realizados 

com crianças e/ou adolescentes, pais/responsáveis e familiares, e que abordassem a DM1. 

Resultados: Foram analisados 15 artigos. Estes foram agrupados e sintetizados por 

categorias de acordo com as informações semelhantes, analisados e discutidos de acordo 

com cada grupo. Considerações finais: percebeu-se uma escassez de publicações, 

mesmo com a ampla variedade de resultados. A criança e/ou adolescente necessita de um 

autocuidado apoiado para melhor manejo da doença e melhora na qualidade de vida. 

 

Palavras-chaves: Enfermagem; criança, adolescente, Diabetes Mellitus tipo 1.  

 

 



CARVALHO, J. R. Type 1 diabetes mellitus in children and adolescents: what is evidence 

in the Scientific Electronic Library (SciELO) in the field of nursing? Nursing Course 

Completion Work – University of Brasília, Faculdade de Ceilândia, Brasília, 2020. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Type 1 diabetes mellitus (DM1) is a chronic disease that results from the 

destruction of pancreatic beta cells by an immune process, thus leading to complete 

deficiency in insulin production. It usually appears in childhood or adolescence and can 

cause complications if there is not adequate care. Children / adolescents need special 

attention in their treatment and need family and professional support. The link between 

these is essential for the development of a resolute care plan. Objective: To analyze in 

SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE (SciELO) what is in the area of 

nursing about children and adolescents with DM1. Methodology: It is an integrative 

literature review, adopting six main steps, namely: identification of the theme and 

selection of the hypothesis or research question for the elaboration of the integrative 

review, establishment of criteria for inclusion and exclusion of study, definition of 

information to be extracted from the selected studies, evaluation of the studies included 

in the integrative review, interpretation of results and presentation of the review. The 

inclusion criteria were articles published in the period between 2015 to 2019, available in 

Portuguese, carried out with children and / or adolescents, parents / guardians and family 

members, and that addressed DM1. Results: 15 articles were analyzed. These were 

grouped and synthesized by categories according to similar information, analyzed and 

discussed according to each group. Final considerations: there was a lack of 

publications, even with the wide variety of results. The child and / or adolescent needs 

self-care supported to better manage the disease and improve quality of life. 

 

Keywords: Nursing, Child, Adolescent, Diabetes Mellitus type 1. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Diabetes Mellitus 

(DM) é uma doença crônica metabólica caracterizada pela elevação de glicose no sangue 

(hiperglicemia). A doença ocorre devido à produção insuficiente ou má absorção de 

insulina, que é o hormônio produzido no pâncreas pelas células beta, e tem como função 

principal regular a glicose no sangue e garantir energia para o organismo (SBD, 2019-

2020). 

A DM pode se apresentar em várias formas e tipos, a maioria dos casos se 

concentra em Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) e Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). 

A DM tipo 1, resulta da destruição das células beta pancreáticas por um processo 

imunológico, levando assim à deficiência completa na produção de insulina. Aparece 

geralmente na infância ou adolescência, mas também pode ser diagnosticada na fase 

adulta (BRASIL, 2018). 

No DM tipo 2, ocorre a produção normal de insulina, mas há resistência das 

células à sua ação. Isso leva ao aumento da produção de insulina para tentar manter o 

nível de glicose dentro da normalidade, quando isso não é mais possível, surge o DM2. 

Acomete principalmente os adultos, mas, por estar relacionada ao sedentarismo, 

sobrepeso, e hábitos alimentares inadequados, a sua ocorrência tem se tornado maior em 

adolescentes (BRASIL, 2013). 

Dados da OMS (2016) indicam que uma a cada 11 pessoas no mundo, tem 

diabetes. O Brasil encontra-se como o quarto país com o maior número de pessoas com 

DM no mundo, com cerca de 12,5 milhões de brasileiros portadores da doença. 

Apesar da DM1 ser menos comum do que a DM2, sua incidência aumenta cerca 

de 3% ao ano, particularmente entre as crianças. Atualmente, no mundo, encontram-se 

132.600 novos casos de DM1 em jovens menores de 19 anos, sendo o Brasil o 3º país 

com o maior número de casos, com 88.330, destes, 7,6% são menores de 15 anos. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), em 2019, a incidência de DM1 em 

crianças menores de 5 anos de idade, vem aumentando nas últimas décadas (SBD, 2019-

2020). 

No presente estudo, será abordado o DM1 em crianças e/ou adolescentes, 

considerando crianças de zero a doze anos incompletos e adolescentes de doze a dezoito 

anos incompletos, de acordo com o 2º Artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 2008). 
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Crianças e/ou adolescentes necessitam de atenção em seu tratamento uma vez 

que possuem características únicas dessa faixa etária relacionadas à maturidade sexual e 

ao crescimento físico. A atenção à dinâmica familiar também é essencial no 

desenvolvimento e na implementação de um esquema de tratamento para a doença (SBD, 

2019).  

Segundo um estudo de Leal e colaboradores (2012) realizado em Juiz de 

fora/MG com o objetivo de descrever os aspectos significativos da vivência familiar de 

crianças e/ou adolescentes diabéticos, através de entrevista aberta com os familiares, 

sendo no total 20 entrevistas. Os resultados encontrados apontam que a DM1 carrega 

consigo valores emocionais, psicológicos, econômicos e sociais que afetam toda a 

estrutura da família. A conclusão foi que é de extrema importância a família estar presente 

no dia-a-dia da criança e/ou adolescente diabético, pela representação que a DM tem na 

vida do portador, influenciando o seu comportamento desde a descoberta da doença até 

aos mecanismos de conviver com ela. 

Além disso, pode afetar o convívio familiar, pois tudo passa a girar em torno da 

doença, com foco na monitorização dos níveis glicêmicos, administração de 

medicamentos e cuidados com os alimentos ingeridos. A família é fundamental na 

identificação e no controle da doença, e tem um papel importante para que o portador faça 

adesão ao tratamento, pois precisam reconhecer e assumir essa responsabilidade (PACE, 

2003). 

Por isso, a enfermagem tem um papel muito importante no cuidado ao paciente 

e família com diabetes mellitus, pois é quem está mais próximo da criança e/ou 

adolescente e de sua família desde sua admissão hospitalar até ao acompanhamento 

subsequente ao início do tratamento. Com a construção de um vínculo entre a 

enfermagem e a família, é possível desenvolver um plano de cuidados mais resolutivo 

para a criança e/ou adolescente, fazendo o portador entender a importância da adesão ao 

tratamento. 

Diante do exposto, este trabalho se justifica em razão de identificar a literatura 

científica que subsidia as ações de cuidado ao cliente e família portadora de DM1 com 

este tema. Portanto, a questão de pesquisa é: O que os estudos nacionais na área de 

enfermagem no SciELO abordam sobre Diabetes Mellitus tipo 1 em crianças e 

adolescentes? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

• Analisar no SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE (SciELO) publicações na 

área da enfermagem sobre crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar quais as revistas nacionais que estão publicando sobre DM1. 

• Identificar quais os temas abordados pelas revistas nacionais. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

A revisão integrativa permite uma ampla variedade na composição da amostra, 

como a inclusão simultânea de estudos experimentais e não experimentais, dados de 

literatura teórica e empírica. Assim o revisor pode elaborar uma revisão integrativa com 

diversas finalidades, possibilitando uma compreensão completa do seu foco de interesse 

(SOUZA, 2010). 

É um dos métodos de pesquisa utilizados na Prática Baseada em Evidências 

(PBE), que tem como propósito encorajar a utilização de resultados de pesquisa junto à 

assistência à saúde nos diversos níveis de atenção, caracterizando a importância da 

pesquisa para a prática clínica (MENDES, 2008). 

A enfermagem é diariamente desafiada na busca de conhecimento científico e por 

isso a utilização desse método de pesquisa tem grande relevância para esses profissionais, 

pois tem apresentado vantagens para a área da assistência, tendo em vista o crescimento 

rápido do conhecimento e o fácil acesso à informação, tornando a assistência de 

enfermagem um trabalho prestado à comunidade da mais alta qualidade, mais adequado 

à formulação de padrões de qualidade para as intervenções de enfermagem e para as 

definições de rotina de assistência em relação a determinados procedimentos ou tarefas 

específicas (ROMAN, 1998). 

 

3.2 Coleta de dados 

Para o desenvolvimento do trabalho, foram adotadas as seis etapas da revisão 

integrativa, proposta por Mendes (2008), que são: identificação do tema e seleção da 

hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa, estabelecimento 

de critérios para inclusão e exclusão de estudo, definição das informações a serem 

extraídas dos estudos selecionados, avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa, 

interpretação dos resultados e apresentação da revisão. 

 

3.2.1 Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa 

A questão norteadora que embasa a pesquisa é: “O que os estudos nacionais na 

área de enfermagem no SciELO abordam sobre Diabetes Mellitus tipo 1 em crianças e 

adolescentes?” 
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3.2.2 Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos 

Através de uma pesquisa aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) foram 

identificados os descritores: “Diabetes mellitus tipo 1”, “Enfermagem”, “criança”, 

“adolescente” e “cuidadores”. Estes, foram utilizados para a coleta na base de dados 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). A busca foi realizada nos meses de janeiro 

e fevereiro de 2020, com os descritores combinados em quatro buscas separadamente, 

que foram: “Diabetes mellitus tipo 1” AND “enfermagem”, “Diabetes mellitus tipo 1” 

AND “enfermagem” AND “criança”, “diabetes mellitus tipo1” AND “enfermagem” 

AND “adolescente”, “Diabetes mellitus tipo 1” AND “enfermagem” AND “cuidadores”, 

com os seguintes critérios de  inclusão e exclusão:  

Critérios de inclusão: 

• Artigos publicados de 2015 a 2019; 

• Estudos escritos em português; 

• População entre 0 a 19 anos; 

• Estudos com pais, familiares ou responsáveis. 

Critérios de exclusão: 

• Artigos incompletos e/ou não disponíveis de forma gratuita e online; 

• Revisões integrativas e sistemáticas; 

• Trabalho de conclusão de curso, dissertações de mestrado, tese de doutorado; 

• Estudos em outros idiomas. 

 

3.2.3 Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados 

Com o objetivo de organizar e sintetizar as informações dos estudos selecionados 

e formar um banco de dados foi elaborada uma planilha no Excel que serviu como 

instrumento de análise dos estudos, contendo as seguintes informações: título da 

publicação, periódico e ano de publicação, autores, objetivo do estudo, metodologia 

empregada, resultados, conclusões, limitações e recomendações. 

 

3.2.4 Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

Para a avaliação dos estudos selecionados, foi realizada uma análise minuciosa 

abordando os diversos temas encontrados. 
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3.2.5 Interpretação dos resultados 

Essa etapa corresponde à fase de discussão dos resultados obtidos na pesquisa. 

Para analisar e discutir os dados dos artigos selecionados foram utilizados a construção 

de quadros, tabelas, figuras e gráficos confrontando com a literatura atual no tema. 

 

3.2.6 Apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

A síntese do estudo foi realizada de forma criteriosa e procedeu-se a uma análise 

descritiva do material, reunindo todas as informações relevantes, possibilitando ao leitor 

obter informações específicas de cada estudo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O quadro 1 exemplifica a busca pelos estudos encontrados através dos descritores: 

 

Figura 1 - Resultado dos estudos encontrados relacionados aos descritores 

 

 

Fonte: Busca no SciELO. 

 

Da combinação dos descritores “diabetes mellitus tipo 1” e “enfermagem”, foram 

encontrados 108 resultados. A partir desta combinação, fez-se uma refinação dos dados 

acrescentando os descritores “criança”, “adolescente” e “cuidadores” em buscas 

separadas para evidenciar melhor os resultados. 

Foram encontrados 22 estudos com a combinação de descritores: “diabetes 

mellitus tipo 1” AND “enfermagem” AND “criança”, e quando colocados os critérios de 

inclusão e exclusão descritos na metodologia, restaram 13 artigos, pois 8 foram excluídos 

por estarem fora do período estabelecido e 1 excluído por não se encontrar disponível em 

português. Após a leitura e análise dos artigos, 3 foram excluídos por não se tratarem da 

temática em questão, resultando em 10 referências para serem adicionadas ao presente 

estudo. 

As 23 referências com a combinação de descritores: “diabetes mellitus tipo 1” 

AND “enfermagem” AND “adolescente”, foram analisadas quanto aos critérios de 

1ª busca

• “Diabetes mellitus tipo 1” AND “enfermagem”, 

• N = 108

2ª busca

• “Diabetes mellitus tipo 1” AND “enfermagem” AND “criança”

• N = 22

3ª busca

• “diabetes mellitus tipo1” AND “enfermagem” AND “adolescente”

• N = 23

4ª busca

• "diabetes mellitus tipo 1" AND "enfermagem" AND "cuidadores"

• N = 3
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inclusão e exclusão e resultaram em 5 artigos para o presente estudo, sendo que 1 foi 

excluído por não ter relação com a temática em questão, 13 foram excluídos por não se 

encontrarem no período estabelecido, 2 por se tratarem de artigos de revisão e 2 por se 

encontrarem repetidos na busca. 

Na última busca, “diabetes mellitus tipo 1” AND “enfermagem” AND 

“cuidadores”, foram encontrados 3 estudos, e quando analisados os critérios de inclusão 

e exclusão, 1 foi excluído por não estar em português. Os outros 2 estudos restantes não 

foram incluídos por se encontrarem repetidos nas buscas anteriores.  

No total, foram 45 estudos encontrados das duas combinações de descritores, após 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra resultou em 15 estudos como 

fonte de dados deste estudo. Como revela a figura abaixo: 

 

Figura 2 – Seleção dos artigos para o estudo 

 

 

Fonte: Busca no SciELO.  

 

No Quadro 1 estão dispostos os títulos dos artigos e os autores que compõem a amostra 

desse trabalho. 

45 artigos encontrados pela busca 
dos descritores

15 artigos selecionados

30 artigos excluídos por critérios 
de inclusão e exclusão
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Quadro 1 – Títulos e autores dos artigos selecionados como amostra do estudo 

Nº do 

artigo 

Título Autores 

01 Qualidade de vida relacionada a 

saúde de adolescentes com 

diabetes melitus tipo 1 

 

SOUZA, Maria Amélia de; FREITAS, 

Roberto Wagner Junior Freire 

de; LIMA, Luciane Soares 

de; SANTOS, Manoel Antônio 

dos; ZANETTI, Maria 

Lúcia; DAMASCENO, Marta Maria 

Coelho. 

02 Autocuidado apoiado no manejo 

da Diabetes tipo 1 durante a 

transição da infância para 

adolescência 

 

COLLET, Neusa; BATISTA, Annanda 

Fernandes de Moura 

Bezerra; NÓBREGA, Vanessa 

Medeiros da; SOUZA, Maria Helena do 

Nascimento; FERNANDES, Leiliane 

Teixeira Bento. 

03 Vivência de adolescentes com 

diabetes mellitus na perspectiva 

da ética da alteridade 

 

CRUZ, Déa Silva Moura; SILVA, 

Kenya de Lima; SOUZA, José Tadeu 

Batista; NÓBREGA Maria Miriam 

Lima de; REICHERT, Altamira Pereira 

da Silva; MARQUES, Daniela Karina 

Antão; COLLET, Neusa. 

 

04 Benefícios da participação em um 

acampamento no autocuidado de 

crianças e adolescentes com 

diabetes: percepção das mães 

 

VENANCIO, Juliana Muniz 

Possato; LA BANCA, Rebecca 

Ortiz; RIBEIRO, Circéa Amália 

05 Dificuldades no autocuidado dos 

adolescentes com 

diabetes mellitus tipo 1 

 

FLORA, Marília Costa; GAMEIRO, 

Manoel Gonçalves Henrique. 

 

http://www.google.com/search?q=%22Souza,%20Maria%20Am%C3%A9lia%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Freitas,%20Roberto%20Wagner%20Junior%20Freire%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Freitas,%20Roberto%20Wagner%20Junior%20Freire%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Freitas,%20Roberto%20Wagner%20Junior%20Freire%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Lima,%20Luciane%20Soares%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Lima,%20Luciane%20Soares%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Santos,%20Manoel%20Ant%C3%B4nio%20dos%22
http://www.google.com/search?q=%22Santos,%20Manoel%20Ant%C3%B4nio%20dos%22
http://www.google.com/search?q=%22Zanetti,%20Maria%20L%C3%BAcia%22
http://www.google.com/search?q=%22Zanetti,%20Maria%20L%C3%BAcia%22
http://www.google.com/search?q=%22Damasceno,%20Marta%20Maria%20Coelho%22
http://www.google.com/search?q=%22Damasceno,%20Marta%20Maria%20Coelho%22
http://www.google.com/search?q=%22Collet,%20Neusa%22
http://www.google.com/search?q=%22Batista,%20Annanda%20Fernandes%20de%20Moura%20Bezerra%22
http://www.google.com/search?q=%22Batista,%20Annanda%20Fernandes%20de%20Moura%20Bezerra%22
http://www.google.com/search?q=%22Batista,%20Annanda%20Fernandes%20de%20Moura%20Bezerra%22
http://www.google.com/search?q=%22N%C3%B3brega,%20Vanessa%20Medeiros%20da%22
http://www.google.com/search?q=%22N%C3%B3brega,%20Vanessa%20Medeiros%20da%22
http://www.google.com/search?q=%22Souza,%20Maria%20Helena%20do%20Nascimento%22
http://www.google.com/search?q=%22Souza,%20Maria%20Helena%20do%20Nascimento%22
http://www.google.com/search?q=%22Fernandes,%20Leiliane%20Teixeira%20Bento%22
http://www.google.com/search?q=%22Fernandes,%20Leiliane%20Teixeira%20Bento%22
http://www.google.com/search?q=%22Venancio,%20Juliana%20Muniz%20Possato%22
http://www.google.com/search?q=%22Venancio,%20Juliana%20Muniz%20Possato%22
http://www.google.com/search?q=%22La%20Banca,%20Rebecca%20Ortiz%22
http://www.google.com/search?q=%22La%20Banca,%20Rebecca%20Ortiz%22
http://www.google.com/search?q=%22Ribeiro,%20Circ%C3%A9a%20Am%C3%A1lia%22
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06 Autocuidado dos adolescentes 

com diabetes mellitus tipo 1: 

responsabilidade no controlo da 

doença 

 FLORA, Marília Costa; GAMEIRO, 

Manoel Gonçalves Henrique. 

 

 

07 Autocuidado dos Adolescentes 

com Diabetes Mellitus Tipo 1: 

Conhecimento acerca da Doença 

 

FLORA, Marília Costa; GAMEIRO, 

Manoel Gonçalves Henrique. 

 

 

08 Crianças com diabetes mellitus 

tipo 1: 

vulnerabilidade, cuidado e acesso 

à saúde 

WOLKERS, Paula Carolina 

Bejo; PINA, Juliana Coelho; WERNET, 

Monika; FURTADO, Maria Cândida de 

Carvalho; MELLO, Débora Falleiros 

de. 

09 Estrutura conceitual para o 

desenvolvimento de videogames 

para crianças com diabetes 

mellitus tipo 1 

 

SPARAPANI, Valéria de Cássia; FELS, 

Sidney; KAMAL, 

Noreen; NASCIMENTO, Lucila 

Castanheira. 

10 Oficina educativa baseada em 

atividades lúdicas melhora o 

automonitoramento glicêmico 

entre crianças 

 

KANETO, Léia Alves; DAMIÃO, 

Elaine Buchhorn Cintra; VERISSIMO, 

Maria de La Ó Ramallo; ROSSATO, 

Lisabelle Mariano; TORIYAMA, Aurea 

Tamami Minagawa; SZYLIT, Regina 

11 Brinquedo terapêutico 

instrucional no cuidado cultural 

da criança com diabetes tipo 1 

 

PENNAFORT, Viviane Peixoto dos 

Santos; QUEIROZ, Maria Veraci 

Oliveira; GOMES, Ilvana Lima 

Verde; ROCHA, Mônica de Fátima 

Ferreira. 

12 Atenção primária à criança com 

diabetes mellitus tipo 1: 

perspectiva de cuidadores 

 

WOLKERS, Paula Carolina 

Bejo; MACEDO, Janaína Carvalho 

Braz; RODRIGUES, Clesnan 

Mendes; FURTADO, Maria Cândida de 

http://www.google.com/search?q=%22Wolkers,%20Paula%20Carolina%20Bejo%22
http://www.google.com/search?q=%22Wolkers,%20Paula%20Carolina%20Bejo%22
http://www.google.com/search?q=%22Pina,%20Juliana%20Coelho%22
http://www.google.com/search?q=%22Wernet,%20Monika%22
http://www.google.com/search?q=%22Wernet,%20Monika%22
http://www.google.com/search?q=%22Furtado,%20Maria%20C%C3%A2ndida%20de%20Carvalho%22
http://www.google.com/search?q=%22Furtado,%20Maria%20C%C3%A2ndida%20de%20Carvalho%22
http://www.google.com/search?q=%22Mello,%20D%C3%A9bora%20Falleiros%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Mello,%20D%C3%A9bora%20Falleiros%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Sparapani,%20Val%C3%A9ria%20de%20C%C3%A1ssia%22
http://www.google.com/search?q=%22Fels,%20Sidney%22
http://www.google.com/search?q=%22Fels,%20Sidney%22
http://www.google.com/search?q=%22Kamal,%20Noreen%22
http://www.google.com/search?q=%22Kamal,%20Noreen%22
http://www.google.com/search?q=%22Nascimento,%20Lucila%20Castanheira%22
http://www.google.com/search?q=%22Nascimento,%20Lucila%20Castanheira%22
http://www.google.com/search?q=%22Kaneto,%20L%C3%A9ia%20Alves%22
http://www.google.com/search?q=%22Dami%C3%A3o,%20Elaine%20Buchhorn%20Cintra%22
http://www.google.com/search?q=%22Dami%C3%A3o,%20Elaine%20Buchhorn%20Cintra%22
http://www.google.com/search?q=%22Verissimo,%20Maria%20de%20La%20%C3%93%20Ramallo%22
http://www.google.com/search?q=%22Verissimo,%20Maria%20de%20La%20%C3%93%20Ramallo%22
http://www.google.com/search?q=%22Rossato,%20Lisabelle%20Mariano%22
http://www.google.com/search?q=%22Rossato,%20Lisabelle%20Mariano%22
http://www.google.com/search?q=%22Toriyama,%20Aurea%20Tamami%20Minagawa%22
http://www.google.com/search?q=%22Toriyama,%20Aurea%20Tamami%20Minagawa%22
http://www.google.com/search?q=%22Szylit,%20Regina%22
http://www.google.com/search?q=%22Pennafort,%20Viviane%20Peixoto%20dos%20Santos%22
http://www.google.com/search?q=%22Pennafort,%20Viviane%20Peixoto%20dos%20Santos%22
http://www.google.com/search?q=%22Queiroz,%20Maria%20Veraci%20Oliveira%22
http://www.google.com/search?q=%22Queiroz,%20Maria%20Veraci%20Oliveira%22
http://www.google.com/search?q=%22Gomes,%20Ilvana%20Lima%20Verde%22
http://www.google.com/search?q=%22Gomes,%20Ilvana%20Lima%20Verde%22
http://www.google.com/search?q=%22Rocha,%20M%C3%B4nica%20de%20F%C3%A1tima%20Ferreira%22
http://www.google.com/search?q=%22Rocha,%20M%C3%B4nica%20de%20F%C3%A1tima%20Ferreira%22
http://www.google.com/search?q=%22Wolkers,%20Paula%20Carolina%20Bejo%22
http://www.google.com/search?q=%22Wolkers,%20Paula%20Carolina%20Bejo%22
http://www.google.com/search?q=%22Macedo,%20Jana%C3%ADna%20Carvalho%20Braz%22
http://www.google.com/search?q=%22Macedo,%20Jana%C3%ADna%20Carvalho%20Braz%22
http://www.google.com/search?q=%22Rodrigues,%20Clesnan%20Mendes%22
http://www.google.com/search?q=%22Rodrigues,%20Clesnan%20Mendes%22
http://www.google.com/search?q=%22Furtado,%20Maria%20C%C3%A2ndida%20de%20Carvalho%22
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Carvalho; MELLO, Débora Falleiros 

de. 

13 Vivências de mães de crianças 

diabéticas 

 

CRUZ, Déa Silvia Moura da; COLLET, 

Neusa; ANDRADE, Edineide Maria 

Costa de; NÓBREGA, Vanessa 

Medeiros da; NÓBREGA, Maria 

Miriam Lima da. 

14 Rede e apoio social no cuidado 

familiar da criança com diabetes 

 

PENNAFORT, Viviane Peixoto dos 

Santos; QUEIROZ, Maria Veraci 

Oliveira; NASCIMENTO, Lucila 

Castanheira; GUEDES, Maria Vilani 

Cavalcante. 

15 Sensibilizando a criança com 

diabetes para o cuidado de si: 

Contribuição à prática educativa 

 

QUEIROZ, Maria Veraci 

Oliveira; BRITO, Laura Martins 

Mendes Cavaleiro; PENNAFORT, 

Viviane Peixoto dos 

Santos; BEZERRA, Fernanda Scheridan 

de Moraes. 

Fonte: Busca no SciELO.  

 

A apresentação mais detalhada dos estudos para a sistematização da discussão será 

abordada e discutida de forma conjunta de acordo com cada categoria definida neste 

estudo, conforme apresentado na Figura 3,4 e 5. 

Na figura 2, os 15 artigos selecionados para análise foram separados por 4 

categorias, contendo dados metodológicos e os achados de cada uma. As categorias são: 

objetivos, tipos de estudo, técnica de coleta dos dados, população e amostra. 

Os achados correspondentes a cada categoria foram organizados de forma que 

aqueles que traziam informações semelhantes fossem sintetizados e agrupados, 

apresentando a distribuição de frequência e na análise apresentando dados estatísticos; 

além disso, os achados correspondentes a essa temática, serão analisados e discutidos 

conforme forem descritos estatisticamente no estudo. 

 

Figura 3 – Distribuição de frequência dos estudos de acordo com dados metodológicos. 

Ceilândia-DF, 2020.  

http://www.google.com/search?q=%22Furtado,%20Maria%20C%C3%A2ndida%20de%20Carvalho%22
http://www.google.com/search?q=%22Mello,%20D%C3%A9bora%20Falleiros%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Mello,%20D%C3%A9bora%20Falleiros%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Cruz,%20D%C3%A9a%20Silvia%20Moura%20da%22
http://www.google.com/search?q=%22Collet,%20Neusa%22
http://www.google.com/search?q=%22Collet,%20Neusa%22
http://www.google.com/search?q=%22Andrade,%20Edineide%20Maria%20Costa%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22Andrade,%20Edineide%20Maria%20Costa%20de%22
http://www.google.com/search?q=%22N%C3%B3brega,%20Vanessa%20Medeiros%20da%22
http://www.google.com/search?q=%22N%C3%B3brega,%20Vanessa%20Medeiros%20da%22
http://www.google.com/search?q=%22N%C3%B3brega,%20Maria%20Miriam%20Lima%20da%22
http://www.google.com/search?q=%22N%C3%B3brega,%20Maria%20Miriam%20Lima%20da%22
http://www.google.com/search?q=%22Pennafort,%20Viviane%20Peixoto%20dos%20Santos%22
http://www.google.com/search?q=%22Pennafort,%20Viviane%20Peixoto%20dos%20Santos%22
http://www.google.com/search?q=%22Queiroz,%20Maria%20Veraci%20Oliveira%22
http://www.google.com/search?q=%22Queiroz,%20Maria%20Veraci%20Oliveira%22
http://www.google.com/search?q=%22Nascimento,%20Lucila%20Castanheira%22
http://www.google.com/search?q=%22Nascimento,%20Lucila%20Castanheira%22
http://www.google.com/search?q=%22Guedes,%20Maria%20Vilani%20Cavalcante%22
http://www.google.com/search?q=%22Guedes,%20Maria%20Vilani%20Cavalcante%22
http://www.google.com/search?q=%22Queiroz,%20Maria%20Veraci%20Oliveira%22
http://www.google.com/search?q=%22Queiroz,%20Maria%20Veraci%20Oliveira%22
http://www.google.com/search?q=%22Brito,%20Laura%20Martins%20Mendes%20Cavaleiro%22
http://www.google.com/search?q=%22Brito,%20Laura%20Martins%20Mendes%20Cavaleiro%22
http://www.google.com/search?q=%22Pennafort,%20Viviane%20Peixoto%20dos%20Santos%22
http://www.google.com/search?q=%22Pennafort,%20Viviane%20Peixoto%20dos%20Santos%22
http://www.google.com/search?q=%22Pennafort,%20Viviane%20Peixoto%20dos%20Santos%22
http://www.google.com/search?q=%22Bezerra,%20Fernanda%20Scheridan%20de%20Moraes%22
http://www.google.com/search?q=%22Bezerra,%20Fernanda%20Scheridan%20de%20Moraes%22
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• Autocuidado – 4 

• Cuidados de saúde – 4 

• Práticas educativas – 3  

• Vivência – 2  

• Conhecimento da doença – 1 

• Avaliar a qualidade de vida – 1 

 

Qualitativo – 8: 

• Sem descrição característica – 4 

• Descritivo-exploratório – 2 

• Descritivo-analítico – 1 

• Descritivo – 1 

Quantitativo – 7: 

• Descritivo-analítico-transversal – 3 

• Transversal – 2 

• Metodológico-conceitual – 1 

• Quase experimental - 1 

• Entrevista semi-estruturada – 5 

• Questionário – 2 

• Entrevista aberta – 1 

• Instrumento de qualidade de vida – 1 

• Teste de conhecimento – 1 

• Observação sistemática – 1 

• Observação participante e entrevista semi-

estruturada – 1 

• Entrevista PCAtool – 1 

• Observação participação – reflexão – 1 

• Estrutura conceitual – 1  

            População 

• Crianças – 4 

• Adolescentes – 6 

• Pais/responsáveis – 5 

 

Amostra 

• 1 a 20 – 5 

• 21 a 40 – 4 

• 41 a 100 - 6 

OBJETIVOS 

TÉCNICA DE 

COLETA DE DADOS 

POPULAÇÃO E 

AMOSTRA 

TIPO DE ESTUDO 
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A primeira categoria a ser discutida, refere-se aos objetivos, que foram 

agrupados em 6 subcategorias: Avaliar a qualidade de vida, Autocuidado, Vivência, 

Conhecimento acerca da doença, Cuidados de saúde e Práticas educativas.  Percebe-se 

nos objetivos dos estudos a preocupação geral com o bem-estar da criança, mesmo 

aqueles que abordaram sobre o familiar. 

O quantitativo dos estudos mais significativos foi relacionado ao Autocuidado, 

Cuidados de saúde, ambos com 26,6% cada. Em seguida, com 20% outro objetivo 

encontrado foi relacionado às práticas educativas. Já em relação a Vicência, foram 

encontrados 13,3%. As subcategorias que tiveram a menor produção de estudos foram 

sobre avaliar a qualidade de vida e Conhecimento da doença, apenas um de cada, com 

6,6%. 

Na categoria 2, foi destacado o tipo de estudo, a maioria dos artigos apresentados 

é de natureza qualitativa com 53,33%, sendo divididos em 26,66% estudos qualitativos 

sem descrição característica, 13,33% do tipo descritivo-exploratório, 6,66% descritivo-

analítico e 6,66% descritivos. Em segundo lugar aparece o método quantitativo 

correspondente a 46,67%, sendo 20% de estudos descritivo-analítico-transversais. 

13,33% representam os estudos transversais, 6,66% de estudo metodológico e conceitual 

e a pesquisa quase-experimental também representou 6,66% dos estudos. 

Se tratando da categoria 3, população e amostra, os artigos em relação à 

subcategoria crianças corresponderam a 26,66%, quanto à subcategoria adolescentes, 

40% e; pais/responsáveis 33,33% dos estudos. Já na amostra de participantes, o intervalo 

de 1 a 20, foi observado o percentual de 33,33%; 21 a 40 com 26,66%; dos estudos de 42 

a 100 a amostra correspondeu a 40%. 

Na última categoria, técnica de coleta dos dados, a maior parte dos artigos do 

estudo usou a entrevista semiestruturada para obtenção de dados, sendo 33,33% o 

percentual. O questionário foi a segunda forma mais utilizada para coleta de informações 

com 13,33%. Todas as outras oito subcategorias correspondem individualmente a 6,66%, 

de cada técnica. 

A figura 4 foi dividida em duas categorias sendo: resultados e recomendações.  

A análise feita é correspondente à figura 3 com a mesma análise, sintetização e 

porcentagem, sendo descritas após a figura. 
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Figura 4: Distribuição dos estudos dos estudos de acordo com resultados e recomendações. Ceilândia-DF, 2020.

 

• Benefícios após práticas 

educativas em saúde – 5 

• Influência das relações de 

apoio à criança com DM1 – 3 

• Complicações e dificuldades 

relacionadas à DM1 – 2 

• Serviço de saúde frágil – 2 

• Conhecimento acerca da DM 

1 – 2 

• Responsabilidade relacionada 

à DM1 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

• Realização de novos estudos – 9 

• Reaplicação do estudo e do 

instrumento – 2 

• Nenhuma recomendação - 4 

RESULTADOS 
RECOMENDAÇÕES 
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Com relação a categoria resultados, foram sintetizados em seis assuntos a serem 

discutidos. A maior parte dos estudos (33,33%) trazem a respeito dos benefícios após 

práticas educativas em saúde, sejam esses benefícios no comportamento, no autocuidado 

e até mesmo no conhecimento acerca da doença. As crianças reconheceram essa prática 

como um momento de recreação e ao mesmo tempo de aprendizado para o seu tratamento. 

O “brincar” contribui para que os participantes adquiram conhecimento sobre a 

DM1 e mudem seu comportamento diante do quadro de saúde. Isso garante uma melhora 

significativa no autocuidado. Na visão dos pais, esses fatores contribuem para uma 

independência dos filhos, o que é considerado como algo importante na rotina de 

cuidados, pois garante autonomia e liberdade no autocuidado das crianças e adolescentes 

(VENÂNCIO, 2017). 

As tarefas diárias para o cuidado da doença, muitas vezes provocam o 

aborrecimento das crianças, dificultando assim o manejo adequado da doença. Com as 

intervenções lúdicas é possível ter reflexões e discussões que geram uma sensibilização 

nas crianças quanto às práticas de autocuidado, o que consequentemente reduz o 

sofrimento para a criança e sua família (QUEIROZ, 2016) 

Diante disso, La Banca et al (2020) afirmam que o recurso lúdico, além de ser um 

incentivo à diversão também é uma alternativa ao desenvolvimento social e emocional de 

crianças e adolescentes com DM1. Mais que o brincar, as práticas educativas promovem 

comunicação, compreensão das necessidades e cria um vínculo entre a equipe 

multidisciplinar, o paciente e a família, que facilita o tratamento. 

Em segundo lugar, com 20%, os estudos consideram em seus resultados a 

Influência das relações de apoio a criança com DM1, seja com sua família, com 

profissionais de saúde ou outra rede social, e como isso favorece no cuidado e aceitação 

da doença. 

A rotina de uma família muda diante de um filho com uma doença crônica e as 

mães tendem a assumir o cuidado com a criança, o que requer uma grande demanda de 

trabalho, e por isso é de suma importância que elas sejam apoiadas pela equipe 

multiprofissional no cuidado com seus filhos diabéticos (CRUZ, 2017). 

Quando a família aceita a condição crônica de saúde da criança, isso tem uma 

repercussão positiva no cotidiano, resultando em apoio à criança. Quando isso não ocorre, 

provoca momentos conflituosos que interferem na rotina de cuidados com a doença 

(HERMES, 2018). 
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Bertoldo et al (2020) afirmam que compete, portanto, ao profissional de saúde 

orientar e englobar a família no tratamento da DM1, em razão do apoio que oferecem de 

forma significativa na adesão ao tratamento. 

Dois estudos (13,3%) trouxeram em seus resultados as complicações e 

dificuldades relacionadas à DM1. De acordo com Flora et al (2016) a maioria dos 

adolescentes participantes do estudo tem pouca dificuldade em gerir o autocuidado. Mas 

têm bastante dificuldade na participação em serviços de saúde e no ajuste de insulina 

perante avaliação de glicemia capilar, o que pode gerar complicações agudas e crônicas 

ao decorrer do tempo. 

Por isso, é importante que os adolescentes com DM1 recebam apoio e orientações 

adequadas para reduzir o risco de complicações e garantir melhora na qualidade de vida 

(SOUZA, 2019). 

Os adolescentes participantes da pesquisa de Bertoldo et al (2019), entendem o 

autocuidado como atividades cotidianas que precisam ser realizadas no controle da DM1. 

Mas relatam a dificuldade relacionada à adoção de práticas alimentares saudáveis e 

prática regular de exercícios físicos. O que reforça a ideia de que crianças e adolescentes 

com DM1 necessitam de profissionais que o acompanhem e estimulem na realização do 

autocuidado, para que seja independente e responsável para assumir sua saúde de maneira 

consciente.  

Outros dois estudos (13,3%) falam a respeito de um serviço de saúde frágil. Isso 

pode ser reforçado com o estudo de Wolker et al (2017, 2019), onde os autores revelam 

a fragilidade na atenção à saúde da criança com DM1 em relação à Atenção Primária, 

caracterizado pela limitação do acesso, dificuldade de marcação de consultas, tempo de 

espera, acolhimento frágil e instabilidade no pronto atendimento das necessidades mais 

urgentes. E por isso a família acaba buscando serviços especializados pela confiança que 

garantem ao tratamento da doença. 

A Atenção Primária à Saúde (APS), como primeiro nível de atenção e porta de 

entrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), deve integrar ações para promoção e proteção 

à saúde, prevenção de agravos, dentre outros. A DM1 como doença crônica e progressiva 

requer tratamento de alto custo, sendo considerada como um problema emergente na 

saúde da criança e adolescente, por isso exige atenção especializada, mas também um 

acompanhamento, em longo prazo, nas unidades de APS (HERMES, 2018). 

Quanto aos resultados sobre o conhecimento da doença, foi evidenciado em dois 

(13,33%) dos estudos. Como mostra Flora et al (2016): conceitos erróneos sobre a doença, 
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levam ao autocuidado de forma inadequada. Quando o adolescente tem conhecimento 

sobre a doença, ele tem maior segurança no manejo do cuidado da diabetes.  

A minoria foi classificada com 6,66%, com apenas 1 resultado na subcategoria 

Responsabilidade relacionada a DM1. Quando a DM1 é diagnosticada na infância, os pais 

assumem a responsabilidade no controle da doença, mas quando diagnosticada na 

adolescência, as intervenções devem ser focadas na responsabilização e desenvolvimento 

de autonomia dos adolescentes para promoção do autocuidado.  

Os dados obtidos do estudo de Flora et al (2016) mostram que a maioria dos 

participantes do estudo adquiriram responsabilidade própria nos papéis de autocuidado 

em todas as dimensões estudadas, embora uma minoria considere que a participação nos 

serviços de saúde seja uma responsabilidade partilhada com os pais. Isso se deve ao fato 

de que os pais, por serem os responsáveis legais, é que estabelecem contato com os 

serviços de saúde. 

Na fase de transição da infância para a adolescência, os pais se tornam 

corresponsáveis no cuidado da DM1, garantindo suporte e segurança para o filho, para o 

ensino das práticas, deixando-o confiante para desenvolver suas responsabilidades com o 

plano de gestão de cuidados (BATISTA, 2020). 

No que diz respeito às recomendações levantadas por meio dos 15 artigos 

selecionados, nove estudos (60%), discorrem sobre a realização de novos estudos com 

utilização de diferentes variáveis, cenário e população a fim de examinar outros 

indicadores de eficácia e ampliar a discussão da temática. 

Outros dois estudos (13,33%) recomendam a reaplicação do estudo na mesma 

área e com o mesmo instrumento utilizado, mas em outros contextos institucionais. E 

quatro estudos (26,66%) não fazem nenhuma recomendação. 

A figura 5 foi dividida em duas categorias: Limitações do estudo e 

Considerações finais. Os achados de cada categoria, foram organizados de forma que os 

estudos com informações semelhantes fossem agrupados e sintetizados, logo após foram 

contabilizados estatisticamente, sendo analisados e discutidos, conforme descrito após a 

figura. 

Figura 5 - Distribuição dos estudos de acordo com as limitações e considerações 

finais. Ceilândia-DF, 2020. 
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• Práticas educativas eficazes – 5 

• Gestão do autocuidado – 4 

• Fragilidades nos serviços de Atenção 

Primária à Saúde – 2 

• Importância das relações de apoio no 

controle da doença – 2 

• Alta qualidade de vida relacionada à 

saúde – 1  

• Dificuldades no controle da doença - 1 

CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

• Número restrito de participantes – 6  

• Limitado à população estudada – 4 

• Tipo do estudo - 2  

• Curto período de tempo para o estudo 

– 1 

• Dificuldade no agendamento de visitas 

– 1 

• Nenhuma limitação - 1 

LIMITAÇÕES DO 

ESTUDO 
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Na categoria sobre às limitações do estudo, seis (40%) dos autores trazem o 

número restrito de participantes na pesquisa como a maior limitação e citam a necessidade 

de incluir mais participantes em futuras pesquisas. Queiroz et al (2016) relatam que 

muitas mães se comprometeram a levar os filhos para participarem da pesquisa, porém as 

condições socioeconômicas das famílias não eram favoráveis para comparecer sempre à 

coleta de dados. 

Outras quatro pesquisas (26,66%) discorrem sobre o estudo ser limitado apenas 

à população estudada, impossibilitando a generalização dos resultados para outros 

contextos e populações. Em sua maioria, os estudos trouxeram participantes de um 

serviço ou grupo de educação, e viram a necessidade de inclusão de participantes fora 

desses grupos, para assim evidenciar as diferentes necessidades no cotidiano de todos.  

Em seguida dois (13,33%) dos estudos trazem suas limitações relacionadas ao 

tipo de estudo, sendo um de natureza qualitativa, visando valores, fenômenos, eventos e 

significados no contexto em que está inserido e não considerando o número de 

participantes, e outro de natureza transversal, que justifica a limitação pela 

impossibilidade de generalizar e comparar os resultados. 

A subcategoria sobre o curto período de tempo para desenvolver as atividades 

educativas corresponde à um estudo (6,66%). Os encontros com os participantes eram 

realizados antes ou após as consultas com a equipe multiprofissional, e muitas vezes era 

necessário interromper as atividades para que a criança fosse avaliada pela equipe. 

A dificuldade no agendamento das visitas domiciliares (6,66%) está diretamente 

relacionada às rotinas de cada família e a distância da residência até o local da pesquisa, 

visto que a maioria das famílias participantes, residiam no interior do estado. E apenas 

um dos autores (6,66%) não menciona nenhuma limitação ao seu estudo. 

A última categoria traz as considerações finais, que foram sintetizadas e 

agrupadas em 6 subcategorias. A primeira delas, com cinco estudos (33,33%), 

corresponde à eficácia das práticas educativas. Atividades lúdicas como forma de 

intervenção, podem ser úteis no ensino. Além disso, é uma modalidade importante para a 

promoção do autocuidado da criança e/ou adolescente com diabetes. 

De acordo com La Banca et al (2020), por meio do brincar, as crianças e 

adolescentes tendem a uma melhor comunicação com os pais e esse método pode ser 

utilizado nas consultas de enfermagem para a melhor compreensão das necessidades 

dessa população e para criar um vinculo entre a criança e o profissional. 
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Em seguida, a gestão do autocuidado com quatro (26,66%) estudos, trouxe 

analises importantes dos autores no final de cada artigo. Evidenciou-se que o modo como 

a criança e/ou adolescente lida com a doença no seu cotidiano, influencia na gestão do 

autocuidado. Os adolescentes que tem maior conhecimento sobre a doença tem maior 

controle sobre ela e são capazes de assumir responsabilidade própria na gestão do 

cuidado. 

Para que as crianças e os adolescentes adquiram conhecimento da doença é 

indispensável que o profissional de saúde promova uma educação constante sobre a DM1. 

O enfermeiro é privilegiado nesse sentido, pois é ele quem se torna mais próximo da 

família e do paciente nesse processo. A família também contribui positivamente, pois é 

quem está presente no cotidiano do paciente, incentivando-o e motivando-o no 

desenvolvimento do autocuidado (GOMES, 2019). 

Outro ponto observado nas considerações finais foram as fragilidades nos 

serviços de atenção primária, correspondente a dois artigos (13,33%). Essa fragilidade foi 

evidenciada pelos pais enquanto usuários do serviço, através da identificação de pontos 

vulneráveis que caracterizam o modelo biomédico tradicional. 

Hermes et al (2018) confirmam essa fragilidade no serviço de APS ao relatar que 

a paciente crônica participante do seu estudo não menciona a APS no manejo do 

tratamento da DM1. O autor entende que a APS tem total desconhecimento da condição 

crônica da criança e argumenta que a conduta dessa situação deveria ser de total amparo 

da APS, por meio de escuta qualificada, levantando as reais necessidades da família, para 

em conjunto, propor o manejo adequado do DM1 a criança. 

O mesmo percentual de 13,33% relatam a importância das relações de apoio no 

controle da doença. A vida de uma criança e/ou adolescente que tem uma doença crônica 

é marcada por vários sofrimentos. As relações de apoio amenizam os processos dolorosos 

e influenciam no cuidado de saúde. 

Nobre et al (2019) mostra que a família é quem vivencia todo o processo da criança 

com dm1, desde seu diagnóstico. E é fundamental que o profissional reconheça a família 

como sujeito ativo no cuidado, para que haja um planejamento de ações de cuidado e 

apoio. Por isso é necessário que haja uma interação entre a família e a equipe de saúde, 

promover espaço de escuta e acolhida para uma construção compartilhada do cuidado à 

criança e/ou adolescente com DM1. 

Observado em menor proporção, com apenas um estudo, que corresponde à 

6,66%, se encontra a subcategoria sobre a qualidade de vida relacionada à saúde dos 
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pacientes diabéticos, considerada em um alto índice de qualidade de vida, apesar das 

dificuldades enfrentadas no dia-a-dia. 

A DM1 não possui impacto negativo significativo na vida das crianças e/ou 

adolescentes portadores da doença, mas é imprescindível conhecer as individualidades de 

cada um para realizar um planejamento de promoção e educação em saúde baseado nas 

maiores dificuldades, para aplicar estratégias efetivas e relevantes para o autocuidado, e 

consequentemente, para melhorar a qualidade de vida (BRAGA, 2019). 

A última subcategoria encontrada, também com apenas um estudo (6,66%), 

descreve as dificuldades no controle da doença. Por mais que os adolescentes tenham 

conhecimentos sobre sua condição de saúde, ainda apresentam dificuldades no controle 

da doença. É importante que o planejamento de ações de cuidado seja totalmente 

direcionado ao adolescente com DM1 e a sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Objetivou-se, com este estudo, conhecer e analisar os estudos nacionais 

publicados no SciELO referente ao tema de diabetes mellitus tipo 1 em crianças e 

adolescentes, e constata-se que as publicações neste assunto são escassas, mesmo obtendo 

quinze publicações. 

Em suma, a família tem um papel fundamental desde a descoberta da doença, 

pois é quem está presente do cotidiano da criança/adolescente. A família age de forma 

positiva no manejo da doença, mas para isso é necessário que haja acompanhamento 

profissional contínuo. O enfermeiro tem a responsabilidade de ser o elo entre a criança a 

família e o serviço de saúde, pois é quem está mais presente nas consultas, nas práticas 

de educação em saúde e quem garante estratégias eficazes na promoção do autocuidado. 

Para que as crianças e os adolescentes tenham mais autonomia no manejo da 

doença, precisam entender a necessidade de serem os gestores do autocuidado. Isso pode 

ser estimulado através de práticas educativas, promoção de conhecimento sobre a doença, 

incentivo dos pais/responsáveis e de sua rede de apoio, assim se tornarão cada vez mais 

responsáveis, aderindo às mudanças necessárias nos hábitos de vida e comportamentos, 

resultando em melhora da qualidade de vida. 

 A realização deste estudo aponta os caminhos do cuidar de crianças e adolescentes 

com diabetes mellitus tipo 1, revelando a condição sine qua non dos profissionais de saúde 

alicerçarem suas ações nas evidências positivas já praticadas no cenário nacional, e instiga 

os pesquisadores a aprofundarem seus estudos, quiçá, fazendo uso de tecnologias 

educativas inovadoras e criativas, levando em conta o perfil cognitivo das crianças e 

adolescentes, assim como estimular a criação de tecnologias cuidativas integrativas, 

levando em consideração o sujeito para o qual a tecnologia se destina.  

O campo do ensino e pesquisa é vasto, e através deste estudo, pode-se contemplar 

um horizonte promitente para a mente que alcança mais além do presente, um pesquisador 

que ouse pensar em novas formas de contribuir para a qualidade de vida de crianças, 

adolescentes e famílias que convivem com uma doença crônica, como a Diabetes 

Mellitus.  
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