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RESUMO 

O diabetes melittus é uma doença que acompanha a humanidade até os dias de 

hoje. O aumento do diabetes tipo 1 está cada vez mais acentuado nas variações 

geográficas, apresentando taxa de 100 mil pessoas portadoras com menos de 

quinze anos de idade. De alguns anos para cá a incidência do diabetes infanto 

juvenil vem aumentando, particularmente nas crianças abaixo de cinco anos. É 

visível na atenção básica, o despreparo dos profissionais no cuidado direcionado à 

criança/adolescente e seus pais. Portanto este estudo objetivou, por meio de revisão 

bibliográfica, conhecer o diabetes mellitus tipo 1 na infância e adolescência, seus 

aspectos, suas conseqüências; além de discutir a atuação do enfermeiro na atenção 

básica, a prevenção das complicações da diabetes em crianças e adolescentes. A 

dificuldade que as crianças/adolescentes apresentam inicialmente em aceitar a 

doença, seja pela má orientação dos profissionais de saúde, ou pelos sentimentos 

demonstrados por eles, como: revolta e negação da doença. O cuidado integral às 

crianças e adolescentes com diabetes e sua família é um desafio para a equipe de 

saúde, especialmente no sentido de ajudar o paciente/cliente a mudar seu modo de 

viver, o que estará diretamente relacionado à vida familiar e o convívio com os 

amigos. Acreditamos que esta revisão possa de certa forma, contribuir para a 

organização das ações de saúde na atenção primária, voltadas para crianças e 

adolescentes portadores de diabetes. 

Palavras-chave: Diabetes mellitus; Crianças e Adolescentes; Atuação do 

Enfermeiro e Educação em Saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O diabetes mellitus é um dos grandes problemas de saúde pública 

existente, seus possíveis motivos são apontados como reflexo de problemas que 

envolvem o social, problemas econômicos, conflitos familiares, bem como pessoal. 

(FAEDA e LEON, 2006).     

 Destaca-se que na atualidade, o aumento da doença diabetes está 

vivendo um momento assustador o que se permite entender que aquilo que se faz 

para o suporte a população necessitam ser intensificadas como forma de prevenir e 

tratar a doença. 

 O diabetes mellitus é caracterizado pela hiperglicemia crônica que 

altera o metabolismo, sofrendo alterações nos carboidratos, lipídeos e proteínas, 

dificultando a produção e a secreção no mecanismo de ação da insulina (GUIDONI, 

et AL. 2009).    

 De acordo com Xavier, Bittar e Ataide (2009), o diabetes é o quarto 

principal causador de morte no Brasil, além de ser apontado como sendo causador 

da cegueira, vinculado as doenças coronárias, renais e amputações, principalmente 

nos membros inferiores.       

 O diabetes mellitus é umas das mais consideráveis doenças endócrino-

metabólicas, autoimune e de caráter multifatorial que pode acometer diferentes 

faixas etárias pediátricas. Exige cuidados médicos e de educação em saúde tendo 

vista a prevenção de complicações agudas e graves, reduzindo o risco de 

complicações crônicas vasculares. 

 Estudos recentes ressaltam que a uma epidemia de Diabetes Mellitus 

(DM) em curso, com projeção de 300 milhões de pessoas em 2030, dependentes de 

tratamento oneroso do ponto de vista socioeconômico. O índice de DM vem 

aumentando gradativamente na população infantil menores de cinco anos de idade. 

A sua existência varia muito entre os diversos países, sendo 60 vezes maior na 

Finlândia com 42,9 por 100.000 nascimento/ ano em relação à china com 0,7 por 

100,000 nascimento/ano. No Brasil, estudos realizados em Londrina (Paraná) 

mostrou incidência de 12,7/100,000 (CAMPOS JJB, ALMEIDA HGG, LOCHIDA LC, 

FRANCO LJ, 2000).       Vale ressaltar que 

a vida de uma criança com DM sofre modificações continuas, muitas das vezes o 

tratamento perpassa por restrições alimentares, injeções múltiplas de insulina, 

atividades físicas regular, e ainda tem a relação do medo das possíveis 
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complicações e o mal estar provocado pela hipoglicemia ou hiperglicemia. Os 

cuidados com a criança devem não somente ser de aspectos técnicos, como 

também as necessidades físicas, emocionais e sociais, objetivando um impacto 

positivo na vida pessoal e familiar.   

 O ministério da saúde por meio de campanhas educativas procura 

informar os usuários do sistema único de saúde, a necessidade da realização de 

exames preventivos, bem como do tratamento, para que o paciente portador de 

diabetes consiga controlar a doença e procurar através das orientações manter sua 

qualidade de vida de uma forma satisfatória, não causando o agravo da doença que 

pode ocasionar cegueira e amputações dos membros inferiores desta maneira, 

ressalta a importância do procedimento do enfermeiro no método de tratamento do 

diabetes. 

 O papel essencial dos profissionais da saúde junto à criança e 

familiares, e promover o cuidado integral, de qualidade e humanizado, acolhendo da 

melhor forma possível por meio de relacionamento ético e formando assim o vinculo 

terapêutico. Com essa relação aplicam-se ações educativas que representam 

estratégias de apoio, aprendizado, independência e motivação para o 

autogerenciamento do cuidado.        

 Segundo Cunha, (2007), o profissional de enfermagem possui varias 

atribuições que lhes são confiadas em relação à execução de suas atividades, 

principalmente devido à bagagem de conhecimentos técnico-científicos que 

possuem. No entanto, pesquisando as literaturas nacionais, voltadas para os 

estudos relacionados às atividades educativas junto às crianças e adolescentes com 

diabetes observou-se uma escassez de estudos. 

 Sabemos que para termos uma comunicação efetiva e uma qualidade 

na assistência da saúde, os educadores em saúde devem conhecer a realidade e ter 

uma visão de mundo onde as expectativas de cada pessoa, e necessidades possam 

ser priorizadas de forma terapêutica e humanizadas. Com isso teremos uma melhor 

adesão do tratamento, caso contrário haverá o descrédito em relação à terapêutica, 

surgira à deficiência no autocuidado, adoção de crenças e hábitos prejudiciais à 

saúde, o distanciamento da equipe multiprofissional, e assim responsabilizando 

outros por seus cuidados e problemas. 

 A atuação do enfermeiro na educação em saúde e reconhecido como 

abordagem integral na promoção a saúde, na prevenção de agravos, por meio de 
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ações com a participação da população interessada, cria-se o vinculo e se 

compartilha experiências e conhecimentos sobre a qualidade de vida e saúde. 

 Refletindo e analisando os questionamentos voltados para as praticas 

educativas, reconhecemos que o enfermeiro muitas vezes se distancia ou ate 

mesmo não as desenvolve, causando um dano na aprendizagem da criança com 

diabetes, sendo que ela e os familiares poderiam entender decidir e agir em sua 

condição de saúde e aderir ao tratamento terapêutico de forma correta e eficaz. 

Então surgiu o seguinte questionamento: como o enfermeiro pratica educação em 

saúde com as crianças e adolescente com diabetes na unidade básica de saúde. 

Enxerga-se a necessidade de desenvolver atividades educativas junto 

às crianças e adolescentes com diabetes na unidade básica de saúde, 

proporcionando momentos de aprendizagem, onde todos participam juntamente com 

a família, trocando saberes práticos mediados por saberes científicos. 

 

1.1 CONTEXTO 

Este trabalho visa estudar as ações preventivas, desenvolvidas pelos 

enfermeiros, junto às crianças e adolescentes com diabetes tipo II, em Unidades 

Básicas de Saúde na cidade de São Sebastião. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

  Atualmente, a Diabetes Mellitus é a causa que mais leva ao óbito no 

Brasil, merecendo especial atenção por parte dos profissionais de saúde no sentido 

de amenizar o sofrimento, pois mesmo havendo um prognóstico para muitos casos a 

sua mortalidade ainda é muito alta. Esta doença repercute de maneira significativa 

no indivíduo e as restrições físicas psíquicas decorrentes da doença implicam 

mudanças importantes, levando a pessoa muitas vezes a se afastar do convívio 

pessoal e interromper projetos de vida. 

Diante disso, faz-se necessário uma assistência de enfermagem 

humanizada capaz de tratar este paciente como uma pessoa que sofre, sem perder 

a sua essência, em um cuidado pleno e encorajador, adaptando estratégias a fim de 

melhorar e auxiliar as novas condições de vida. 

Na organização das ações direcionadas para as crianças e 

adolescentes com diabetes, a promoção do autocuidado medicamentoso, 

desenvolver atividades de educação em saúde e instrumentalizar profissionais da 
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saúde (Unidade de Saúde) e professores para o diálogo com os adolescentes, e a 

superação do preconceito as crianças e adolescentes portadores de diabetes, na 

prevenção da hiperglicemia e como lidar com a hipoglicemia, a importância do 

acompanhamento médico e do envolvimento de toda família no tratamento.  

 

1.3  PROBLEMA DE PESQUISA 

Os profissionais enfermeiros estão devidamente sensibilizados e atuam 

de forma adequada junto aos diabéticos Infanto juvenil? 

 

2.  HIPÓTESE DE PESQUISA 

 Os jovens diabéticos necessitam de orientações e acompanhamento 

adequado para seu autocuidado. Muitas ações preventivas que colaborariam para 

melhorar a qualidade de vida desses jovens podem ser desenvolvidas pelos 

profissionais enfermeiros na atenção básica. Porém, percebe-se que estes 

profissionais não desenvolvem tais ações por estarem comprometidos com outras 

atividades dentro da Instituição de Saúde. Grupos educativos que são tão 

valorizados por darem bons resultados deveriam ser mais explorados nas redes 

básicas de saúde.  

 

3.OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre medidas preventivas para o 

diabetes mellitus na fase infanto-juvenil. 

 

3.2 O BJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer a atuação do enfermeiro junto aos pacientes que realizam tratamento de 

diabetes na faixa etária infanto-juvenil na Atenção Básica de São Sebastião. 

 

4. MÉTODO DE PESQUISA 

Este estudo trata-se de uma pesquisa de campo, de cunho quantitativo, 

exploratório, descritivo. Será aplicado questionário com questões de múltiplas 

escolhas aos enfermeiros, com a finalidade de descrever o conhecimento e as ações 

desenvolvidas pelo enfermeiro na atenção básica, aos jovens diabéticos. 

Como fase inicial do trabalho, está sendo realizado levantamento bibliográfico 
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sistemático utilizando os descritores “diabetes tipo 1”, “educação em saúde” e 

“cuidados de enfermagem”, no período de 2012 a 2017.  

 

4.1 Local da pesquisa 

 A pesquisa será realizada nas 22 unidades de saúde do município de São 

Sebastião, estão distribuídos entre a região da costa sul e norte. Na região da 

Topolândia encontram-se quatro unidades da Estratégia da Saúde da Família em 

um mesmo espaço. As unidades de saúde estão localizadas em área de fácil acesso 

à população.  As 22 unidades da Estratégia da Saúde da Família atende usuário do 

Sistema Único de Saúde sendo especifico por bairro. As equipes do ESF são 

formadas dos seguintes profissionais: enfermeiros, médicos, auxiliares de 

enfermagem, agentes comunitários em saúde (ACS), auxiliar de saúde bucal e 

dentista. 

 

4.2 Sujeito da pesquisa 

 

Para a seleção da população do referido estudo serão utilizados os conceitos 

de Polit, Hungler (1995). A população é composta de agregação de casos que 

atendem a um conjunto eleito de critérios, sendo útil em distinção entre a população-

alvo e a população de acesso.  

A população-alvo é toda a população em que o pesquisador está interessado 

e a população de acesso refere-se aos casos em que estão de acordo com os 

critérios de elegibilidade e que são acessíveis ao pesquisador.  

A população-alvo do estudo será todos os enfermeiros que trabalham na 

Estratégia da Saúde da Família do município de São Sebastião. A população de 

acesso será todas as enfermeiras que responderem aos critérios de inclusão para a 

elegibilidade: trabalhar no ESF tendo ao menos 2 anos de experiência no setor e ter 

o Curso de Especialização na Estratégia da Família.  Não será levada em conta a 

idade do sujeito pesquisado.  A priori a população alvo é de 22 enfermeiras.    

 

4.3 Coleta de dados 

A coleta de dados será realizada após a aprovação do comitê de ética, por 

mim, aluno de iniciação científica. O questionário será aplicado individualmente para 
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os enfermeiros, no período da tarde, duas vezes por semana em duas unidades de 

cada vez, entre o ano de 2017 e início do ano de 2018.  

 

4.4 Procedimento de coleta de dados 

Será aplicado um questionário de 11 perguntas, sendo as nove primeiras 

fechadas e as duas últimas abertas, com respostas pontuais. As nove primeiras 

perguntas fechadas têm como alternativa, sim e não, sendo que as questões, um; 

cinco; sete; oito e nove deverão ser explicado caso a resposta seja sim. (Anexo ) 

 

5. TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados serão apresentados em tabelas, quadros e figuras e serão 

analisados considerando-se a freqüência absoluta e porcentual. Nas respostas 

abertas, porém pontuais, serão apresentados em quadro. 

 

6. COMITÊ DE ÉTICA 

O projeto da pesquisa será submetido ao Comitê de Ética seguindo os 

princípios da pesquisa, os dados serão coletados por meio de um questionário semi-

estruturado, conduzida por perguntas norteadoras que serão respondidas 

individualmente. Os questionários realizados e os TCLE serão guardados no período 

de 05 anos em lugar seguro e que garanta sigilo das informações. A identidade dos 

participantes, bem como seus endereços de contato será mantida em sigilo e não 

são relevantes para os resultados do estudo. (Resolução nº 510, 7 de abril de 2016) 

O risco mínimo está relacionado à possibilidade de constrangimento ao responder 

as perguntas; caso as participantes não quiserem mais participar não acarretará 

nenhum prejuízo profissional e de saúde.  (Anexo).  

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados serão apresentados em tópicos como segue: 

 Aprendizado sobre o tema na Universidade que cursou 

 Capacitação, protocolo e programa relacionado à diabetes mellitus infanto 

juvenil. 

 Conhecimento sobre o tema em estudo. 

 Ações preventivas sobre a diabetes infanto juvenil.  
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Para a discussão dos resultados será utilizados autores que sejam expertise no 

tema em estudo, utilizando autores nacionais e internacionais.  

8. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diabetes Mellitus. Cadernos de Atenção 

Básica – nº 16, Brasília, DF, 2006. Disponível em: 

HTTP://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.pdfAcesso em 27 de 

Abr. 2016. 

BRINK, S. J et AL. Diabetes in children and adolescents basic training manual 

for healthcare professionals in developing countries. Developed in collaboration 

with the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), 2.ed, 

January, 2011. 

FAEDA, ALwssandra; LEON, Cassandra Genoveva Rosales Martins Ponce de. 

Assistência de enfermagem a um paciente portador de Diabetes Mellitus. Rev. Bras. 

Enferm. 2006, v.59, n.6, p. 818-821. ISSN 0034-7167. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisas. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

OLIVEIRA, G.K.S.; OLIVEIRA, E.R. Assistência de enfermagem ao portador de 

diabetes mellitus: um enfoque na atenção primária em saúde. VEREDAS FAVIP – 

Revista Eletrônica de Ciencias – v. 3, n. 2 – julho a dezembro de 2010. Disponível 

em: 

HTTP://veredas.favip.edu.br/index.php*veredas1article/viewPDFInterstitial/14444/14

5>Acesso em 13 de Março 2016. 

SANTOS. J. R.; ENUMI, S.R.F.; Adolescentes com diabetes mellitus tipo 1: seu 

cotidiano e enfrentamento da doença. Psicol Reflexão e Crítica, 2003, 16(2), 411-

425. Disponível em: www.scielo.br/pdf/prc/v16n2/a21v16n2.pdf. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES (SBD). Tudo sobre diabetes; 2006(a). 

Disponível em:  

HTTP://www.diabtes.org.br/diabtes/index.php.,<Acesso em: 10 de abril 2016>. 

SOCIEDADE BRSILEIRA DE DIABETES (SBD). Cuidados de enfermagem em 

diabtes mellitus. Manual de Enfermagem. São Paulo, 2009. 

ZATZ, M. Diabetes nos filhos. Veja [online], 2009. Disponível em: 

HTTP://veja.abri.com.br/blog/genetic/arquivo/diabtes-nos-filhos/.<Acesso em: 03 

Março 2016>. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.pdfAcesso
http://veredas.favip.edu.br/index.php*veredas1article/viewPDFInterstitial/14444/145%3eAcesso%20em%2013
http://veredas.favip.edu.br/index.php*veredas1article/viewPDFInterstitial/14444/145%3eAcesso%20em%2013
http://www.scielo.br/pdf/prc/v16n2/a21v16n2.pdf
http://www.diabtes.org.br/diabtes/index.php.,%3cAcesso


11 

 

VASCONCELOS,L. B: ADORNO, J.: BARBOSA, M. A: SOUZA, J.T: Consulta de 

enfermagem como oportunidade de conscientização em diabetes. Revista 

Eletrônica de enfermagem. Goiás, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

9. CRONOGRAMA 

 

Tabela 1. Exemplo de cronograma de atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 

Semestre 
I Semestre II Semestre I 

Abr Mai Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Revisão Literatura X                       

Objetivo/Metodologia X                       

Construção do Lattes X                       

Finalização Projeto X X                     

Entrega do Projeto   X                     

Desenvolvimento da 
Pesquisa   X                     

Comitê de Ética   X                     

Escrevendo Projeto Parcial      X X                 

Coleta de dados/Entrevista       X X               

Resultado/Escrevendo 
 Projeto Final         X X             

Análise dos dados coletados             X X         

Discussão             X X         

Conclusão                 X X     

Desenvolvimento do Artigo                     X   

Escolha da Revista                     X   

Apresentação do Trabalho                       X 
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Anexo 1  

 

Questionário 

1. Na faculdade você teve alguma disciplina voltada para DM tipo 1na fase 

Infanto juvenil?  

( ) Sim 
( ) Não 
Se “sim” qual o semestre? ____________________________________ 
 

2. Há capacitação para os cuidados com crianças portadoras DM tipo 1? 

( ) Sim 
( ) Não 
 

3. Você já propôs algum projeto voltado para os cuidados da DM tipo 1 nessa 

fase Infanto juvenil? 

( ) Sim 
( ) Não 
 

4. Na sua unidade de saúde tem o quadro de profissionais completo para 

oferecer atendimento para essa criança? (Médico, Enfermeiro, Auxiliares de 

enfermagem e dentista). 

( ) Sim 
( ) Não 
 

5. Neste município tem algum programa voltado para os cuidados com crianças 

portadoras de DM tipo 1? 

( ) Sim 
( ) Não 
Se “sim” qual? ______________________________________________ 
 

6. As Unidades de Saúde do município tem um respaldo da Secretaria e Saúde 

para prestar os cuidados necessários para essas crianças com DM tipo 1? 

( ) Sim 
( ) Não 
 

7. Mediante ao primeiro contato com uma criança, você enfermeiro está 

preparado para reconhecer os sinais e sintomas que sugerem uma possível 

DM tipo 1? 

( ) Sim 
( ) Não 
Se “sim”, qual?  
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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8. A Unidade de Saúde que você trabalha segue algum protocolo para os 

cuidados infanto-juvenil relacionado ao tratamento da Diabetes tipo 1 

(  ) Sim  

(  ) Não 

Se sim, qual o protocolo que é seguido? 

____________________________________________________________ 

 

9. Em caso de um quadro agudo relacionado a alterações glicêmicas, sua 

unidade tem aparatos para dar o 1° atendimento para essa DM tipo 1? 

( ) Sim 
( ) Não 
Se “sim”, qual? _____________________________________________ 
 

10. Quais as medidas preventivas utilizadas pelo enfermeiro na prevenção da DM 

tipo 1 infanto-juvenil? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

11. Como você atua na prevenção da DM em suas consultas? 

____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Anexo 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

JUSTIFICATIVA:  

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) têm por finalidade 

possibilitar, aos sujeitos da pesquisa, o mais amplo esclarecimento sobre a 

investigação a ser realizada, seus riscos e benefícios, para que a sua manifestação 

de vontade no sentido de participar (ou não), seja efetivamente livre e consciente. 

Em tal sentido, a opção pelo termo na primeira pessoa do singular (“eu estou 

sendo convidado”) vem com o propósito de demonstrar, de maneira inequívoca, que 

todos os detalhes da pesquisa foram esclarecidos e o sujeito está plenamente 

convicto (“você está sendo convidado”), que traz em si uma certa imposição de 

vontade do pesquisador ao sujeito da pesquisa, o termo escrito na primeira pessoa 

faz evidenciar o pleno convencimento do sujeito de se sentir, ele próprio, esclarecido 

suficiente e detalhadamente sobre a investigação, o que assegura, ao próprio 

pesquisador, maior tranquilidade, caso seja questionado a respeito. 

Mesmo nas hipóteses de necessidade representação, o TCLE vem escrito na 

primeira pessoa, pois é o representante do sujeito da pesquisa (e não ele próprio) 

quem toma conhecimento de todos os detalhes do projeto de investigação, para 

poder consentir adequadamente. 

No preenchimento dos TCLEs pelos sujeitos de pesquisa, as páginas que não 

forem assinadas, devem receber uma rubrica do sujeito de pesquisa e do 

pesquisador em todas as páginas. 

 

PESSOAS CAPAZES DE MANIFESTAR O SEU CONHECIMENTO: quem 

assina é o próprio sujeito da pesquisa, ainda que esteja exposto a 

condicionamentos específicos ou sob influência de autoridade (exemplo: estudantes, 

enfermeiros, profissionais que atuam junto a órgãos públicos) 

 

São Sebastião, ______/_____/____________ 
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TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE 

 

Eu, ____________________________________________ (nome do sujeito 

da pesquisa), COREN-SP Nº ________________ (nome do (a), enfermeiro (a) e 

Número do COREN-SP), nacionalidade: __________________, estado civil: 

________________, endereço: ________________________________________, 

Cidade: _________________, RG: _______________________ declaro ter sido 

informado (a) claramente sobre o objetivo da pesquisa de iniciação cientifica da 

acadêmica do Curso de Graduação em Enfermagem, da FACULDADE SÃO 

SEBASTIÃO,  FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA,  CPF: 300.649.558-69, que tem, 

como objetivo identificar medidas preventivas que são realizadas pelos profissionais 

enfermeiros na Atenção Básica de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde que 

contém o Programa de Estratégia de Saúde da Família, do Município de São 

Sebastião para o diabético Infanto Juvenil. 

A minha participação no referido estudo será no sentindo de responder um 

questionário que será aplicado aos enfermeiros, pela acadêmica, e terá duração em 

média de 30 minutos. 

Fui alertado (a) de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns 

benefícios, tais como informações que contribuirão para melhorar as ações de 

atendimento ao usuário do sistema de saúde, com diabetes Infanto juvenil. 

Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma 

pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua 

realização. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome 

ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, 

será mantido em sigilo.  

 

 


