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1 INTRODUÇÃO

O Diabetes Millitus (DM) é uma patologia que vem preocupando cada vez mais os órgãos de 

saúde  mundial  em função  do  continuo  aumento  da  prevalência  e  incidência  nas  ultimas 

décadas. (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATIONS, 2010). No Brasil,  a Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD) estima uma população aproximada de 11 milhões de pessoas 

portadoras de DM, representando 5,9% da população total (SBD, 2010).

O DM é um distúrbio que consiste na resposta secretória deficiente ou ação defeituosa 

de  insulina,  manifestando  –  se  pela  utilização  inadequada  de  glicose  pelos  tecidos  com 

conseqüente  hiperglicemia  (OKOSHI,  GUIMARAES,  DI  MUZIO,  FERNANDES  & 

OKOSHI, 2007). Os prejuízos metabólicos são decorrentes da falência das células beta das 

ilhotas  endócrinas  pancreáticas  (POORNIMA, PARIKH & SHANNON, 2006).  O quadro 

crônico de hiperglicemia pode causar complicações que envolvem doenças cardiovasculares, 

incluindo o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica (PETI-PETERDI, KANG & 

TOMA, 2008).

A família é de extrema importância no tratamento da criança com diabetes, pois ela 

será a base para um tratamento adequando. Os objetivos do tratamento devem estar claros a 

todos os membros da equipe e para os familiares. Assim, de imediato, interessa o alívio dos 

sintomas da descompensação diabética por  meio da ação de um sistema de saúde apto a 

reconhecer, diagnosticar e iniciar o tratamento de emergência. Em médio prazo, interessa a 

aquisição da normoglicêmica, com vida social aceitável por meio de educação adquirida com 

equipe multiprofissional especializada.(SBD, 2010).

O  tratamento  do  DM  interfere  no  estilo  de  vida,  é  complicado,  doloroso,  depende  de 

autodisciplina e é essencial à sobrevida. A abordagem terapêutica envolve vários níveis de 

atuação, como a insulinoterapia, a orientação alimentar, a aquisição de conhecimentos sobre a 

doença, a habilidade de auto-aplicação da insulina e o autocontrole da glicemia, a manutenção 

da atividade física regular e o apoio psicossocial ( GÓES P. ANNA PAULA  at al)

por esse motivo é muito importante a presença da família no controle da doença para 

impulsionar a criança a continuar o tratamento.

2 OBJETIVO

2.1  Geral:  Mostrar  que  o  enfermeiro  é  totalmente  capacitado  tanto  para  prestar 

assistência técnica e psicológica através de orientações para crianças e seus familiares.



2.2 Especifico:Dar continuidade ao tratamento da criança em âmbito domiciliar e a 

capacitação dos familiares ali inseridos.

3 JUSTIFICATIVA: Mostrar que mesmo com a diabete existe a possibilidade da criança ter 

uma  vida  normal  com  algumas  regras  a  seguir,  através  da  inclusão  familiar  para  a 

continuidade do tratamento da criança devido a sua dependência e inocência.

4 METODOLOGIA

4.1 LOCAL DA PESQUISA E AMOSTRAGEM : A coleta de dados será  realizada 

na Associação de Diabéticos de Bauru (ADB), localizado na Avenida: Nações Unidas 28-040, 

Centro, Bauru/SP cep: 17010-130, com crianças acompanhadas do responsável legal que são 

portadoras de Diabetes, que estiverem presentes na ADB no período de 18 a 22 de setembro 

de 2014.

 4.2 PASSOS NECESSARIOS PARA REALIZAR A PESQUISA: Trata - se de uma 

pesquisa transversal quantitativa, prevista para o segundo semestre do ano corrente (2014), 

após anuência do Comitê de Ética em Pesquisa.

4.3 METODO E MATERIAL UTILIZADO 

Questionário  elaborado  pelas  pesquisadoras,  para  avaliar  o  comportamento  das 

crianças e familiares e os materiais necessários são folhas de sulfite branca A4, tinta para 

impressão, caneta.

4.4  CRITÉRIOS  DE  EXCLUSÃO:  Menores  de  idade  sem  representante  legal. 

Aguardando aprovação do Comitê CEP da Anhanguera Educacional – CEP/AESA

5 CRONOGRAMA:  1ª. Etapa-Revisão de Literatura, 2ª. Etapa-confecção do questionário, 

3ª.  Etapa-Aplicação do questionário,  4ª.  Etapa-Analise  dos  resultados  do questionário,  5ª. 

Etapa-Discusão, 6ª. Etapa-Resultado, 7ª. Etapa-Conclusão
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6  ORÇAMENTO:  Essa  pesquisa  não  visa  nenhum  fim  lucrativo  e  todos  os recursos 

necessários para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  ficarão  sobre  responsabilidade  dos 

pesquisadores.

7 RESULTADOS ESPERADOS:  Esperamos que por meio desta pesquisa, dar um apoio 

emocional, assim mostrando aos portadores de diabetes e seus familiares que podem levar 

uma vida normal, seguindo algumas regras como exemplo: dieta e respeitando os seus limites 

físicos e fisiológicos. Este trabalho tem como intuito mostrar para os familiares da criança 

diabética a sua importância para o tratamento e aceitação da doença.
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