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1. Resumo 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de investigar os 

fatores que interferem na aderência ao tratamento do Diabetes Mellitus tipo 1 pelas 

crianças e adolescentes. Os resultados foram discutidos utilizando categorias que 

abordam fatores sociais, familiares, emocionais e comportamentais. 

2. Introdução 

O Diabetes Mellitus (DM), é uma doença crônica com alta prevalência em 

nossa sociedade e esta exige um tratamento contínuo durante toda a vida do 

individuo (OJEDA et al., 2015). Para Gilban; Luecher; Berardo (2014), o DM é a 

terceira doença crônica mais comum na infância, depois apenas das alergias 

respiratórias e obesidade. 

Se tratando da descoberta de uma doença crônica pelos jovens, isso pode 

acarretar sentimentos de ódio, medo e impotência, influenciando com que estes, 

tenham uma tendência a não seguir o tratamento proposto (COSTA, 2014).  

Em nossa vivência profissional, temos verificado que muitos pais relatam 

dificuldades na aderência e aceitação ao tratamento do DM1 pelos filhos. Assim, 

questionamos quais fatores podem interferir no seguimento terapêutico destes 

pacientes. Este conhecimento poderá subsidiar a abordagem de enfermeiros e 

profissionais que os assistem. 

3. Objetivo 

 Descrever fatores que interferem na aderência de crianças e adolescentes ao 

tratamento do Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1). 

4. Metodologia 

 O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando 22 artigos 

científicos publicados no período de 2007 a 2016. As buscas bibliográficas foram 

realizadas na BVS, e nas bases de dados virtuais SCIELO, LILACS e DEDALUS. As 

palavras chave investigadas foram: Diabetes Mellitus tipo 1, criança, adolescente, 

aderência ao tratamento, assistência de enfermagem, comportamentos de saúde. 

5. Desenvolvimento 

Para se ter um bom controle do diabetes, é necessário manter uma dieta 

equilibrada, possuir um conhecimento adequado da doença e ter um 

acompanhamento médico  (MINICUCCI, 2010). 

Quando não tratado adequadamente, o DM pode trazer sérias complicações 

como: retinopatia, e em casos mais sérios, o infarto agudo do miocárdio e o acidente 



vascular cerebral (CORTEZ et al., 2015). Por esse motivo, é necessário que os 

pacientes sejam bem orientados e adotem comportamentos responsáveis em 

relação a sua saúde. É importante que a criança e o adolescente percebam o 

diabetes como parte de sua vida, e não como uma barreira impedidora e limitante, 

assim, auxiliando-os na aceitação da doença (OJEDA et al., 2015).  

E se tratando da assistência de enfermagem, o profissional poderá criar um 

vínculo e aproximação com as crianças/adolescentes, assim podendo auxiliar 

melhor na adesão ao tratamento, resultando em um melhor controle glicêmico 

(NASCIMENTO et al., 2011) 

6. Resultados preliminares 

6.1 Desconhecimento da doença – O desconhecimento sobre o DM1 (plano 

alimentar, terapêutica, complicações) pelas crianças e adolescentes favorece a não 

aderência ao tratamento (NASCIMENTO et al., 2011; SPARAPANI et al., 2012). 

6.2 Relações familiares – A falta de apoio dos pais interfere negativamente no 

tratamento (NASCIMENTO et al., 2011). Porém o suporte familiar é essencial na 

contribuição da aderência terapêutica (LORENZO et al., 2015). 

6.3 Dificuldade no seguimento da dieta – As restrições alimentares dificultam o 

seguimento da dieta pelos pacientes, anteriormente liberadas (FIALHO et al., 2011). 

6.4 Convivência com grupo social – Os amigos podem tanto apoiar, como 

desmotivar o seguimento terapêutico para o DM1 (SPARAPANI et al., 2012; 

FERREIRA et al., 2013). 

6.5 Comportamentos próprios da fase de vida – Na adolescência, o jovem passa por 

transformações psicológicas que influenciam o seu comportamento de aderência a 

recomendações terapêuticas (LORENZO et al., 2015; FIALHO et al., 2011). 

6.6 Fatores psicoemocionais relacionados à doença – Sentimentos de medo, 

impotência e fracasso é um fator influenciador para o não seguimento da terapia. 

(SPARAPANI et al., 2012; SOUZA et al., 2011). 

6.7 Relação com os profissionais de saúde - A educação em diabetes e o apoio do 

profissional de saúde é um fator que contribui de forma positiva para a aderência 

terapêutica (LEITE et al., 2008; FERREIRA et al., 2013). 

6.8 Não aceitação da doença e crenças religiosas – A negação da doença dificulta a 

aderência ao tratamento (FIALHO et al., 2011). Enquanto, a fé em algo divino 

estimula sentimentos de esperança e conforto, favorecendo a adesão (FERREIRA et 

al., 2013). 
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