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RESUMO 

 

 

O estabelecimento do diagnóstico de diabetes mellitus infantil é sempre 

acompanhado de condições variadas de sofrimentos e expectativas na criança e em 

toda família, determinando transformações intensas em suas vidas. Não somente 

por causa da doença em si, mas também por todas as repercussões emocionais, 

sociais, afetivas, espirituais e culturais em que se envolve, cada vez mais, assim 

como a dinâmica familiar e, até mesmo, a relação clínico-paciente, associadas ao 

controle da doença. O objetivo deste estudo foi compreender a vivência e 

repercussões de cuidado de crianças portadoras de diabetes mellitus tipo 1 na visão 

das mães ou responsáveis. O campo foi desenvolvido em um Ambulatório de 

Especialidades Médicas do SUS municipal de Santos-SP. Trata-se de um estudo de 

abordagem qualitativa, com entrevistas semiestruturadas com mães ou cuidadores 

como principal fonte de evidências. Como estudo inicial e exploratório, as categorias 

clínicas específicas do campo médico foram propositalmente excluídas. Os 

resultados evidenciam a contínua exposição dessas mães e cuidadores a conflitos e 

situações complexas no cotidiano do cuidado de crianças diabéticas, cujo início 

abrupto e intensivo da exposição inicia-se imediatamente com o diagnóstico. 

Situações que remontam a experiências percebidas de superficialidade das 

orientações profissionais inicialmente disponibilizadas; no suporte ao impacto do 

diagnóstico, que usualmente se repete em todas as fases do percurso da doença. 

As dificuldades do ambiente escolar em lidar com as necessidades específicas 

dessa criança são amplamente referidas. Em conclusão, aflora a importância de se 



 

 
 

melhorar o conhecimento e preparo profissional, seja no sistema de saúde, seja no 

ambiente escolar, para o cuidado integral da criança portadora de diabetes mellitus. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Criança. Diagnóstico. 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The establishment of the diagnosis of infant diabetes mellitus is always accompanied 

by varied conditions of suffering and expectations on the child and in the whole 

family, determining intense changes in their lives. Not only because of the disease 

itself, but also for all the emotional, social, affective, spiritual and cultural 

repercussions that involves, more and more, as well as family dynamics and even the 

clinician-patient relationship, associated to control the disease. The aim of this study 

was to understand the experience and repercussions of care of children with 

diabetes mellitus type 1 in the view of the mothers or guardians. The field was 

developed in a Clinic of Medical Specialties of the municipal SUS of Santos-SP. It is 

a study of qualitative approach with semi structured interviews with mothers or 

caregivers as the principal source of evidence. As an initial and exploratory study, the 

specific clinical categories of the medical field were purposely excluded. The results 

evidence the continuous exposure of these mothers and caregivers to conflicts and 

complex situations in everyday life of the care of diabetic children, whose abrupt and 

intensive beginning of exposure starts immediately with the diagnosis. Situations 

dating back to perceived experiences of superficiality of professional guidance initially 

made available; in supporting the impact of the diagnosis that usually is repeated in 

all phases of the course of the disease. The difficulties the school environment to 

address the specific needs of the child are widely reported. In conclusion, crops out 

the importance of improving the knowledge and professional training, whether in 



 

 
 

health system, whether at school environment, for the full care of diabetes mellitus 

child carrier. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus. Child. Diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Interesse pelo tema 

 

O interesse pelo tema abordado nesta pesquisa surgiu da minha experiência 

profissional com pacientes atendidos no ambulatório de diabetes infantil do 

Ambulatório de Especialidades Médicas da Região Central Histórica (SEAMBESP-

RCH) de Santos, a partir dos relatos verbais dos cuidadores dessas crianças durante 

as consultas de enfermagem e a introdução desses pacientes no programa Hiperdia.  

De acordo com Turato (2005), o emprego dos métodos qualitativos por 

profissionais da área de saúde, devido à sua experiência em assistência, permite um 

levantamento valioso de dados e interpretações com grande autoridade de 

resultados. O autor afirma também que ter ciência das significações dos fenômenos 

do processo saúde-doença, no cenário da saúde em especial, é fundamental para 

aprimorar a qualidade da relação profissional-paciente-família-instituição, 

proporcionar uma melhor adesão dos pacientes e população em geral aos 

tratamentos a níveis individual e coletivo, e compreender mais intensamente os 

sentimentos, as convicções e as condutas dos enfermos, bem como os de seus 

familiares e equipe multiprofissional de saúde.  

 

1.2 Doença crônica 

 

Eiser (1990) assinala que as doenças crônicas caracterizam-se por 

transtornos à saúde que se estendem por longos períodos de tempo, podendo 

persistir por toda a vida do indivíduo. Os ciclos de desenvolvimento das condições 

agudas e crônicas são muito distintos. As condições agudas comumente iniciam-se 
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subitamente, apresentam causas simples, são facilmente diagnosticadas, são de 

curta duração (inferior a três meses) e respondem bem a tratamentos específicos 

(medicamentosos ou cirúrgicos). As condições crônicas, por sua vez, progridem de 

forma lenta e normalmente apresentam diversas causas que variam no tempo, 

incluindo estilos de vida, hereditariedade, exposição a fatores ambientais e 

fisiológicos, além do prejuízo da capacidade funcional. Lorig et. al. (2006) destacam 

que, como num ciclo vicioso, cada sintoma pode levar a outros, por exemplo: a 

condição crônica gera a tensão muscular, que induz a dor, que leva à ansiedade e 

ao estresse, que acarreta problemas emocionais, que provoca a depressão, que 

causa a fadiga e que realimenta a condição crônica. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2003), as doenças 

crônicas, além de acarretarem um choque econômico para o país, revelam um 

problema de saúde de grandes proporções, correspondendo a 72% das causas de 

mortes. Atualmente, elas são responsáveis por 60% de todo o ônus resultante de 

doenças no mundo. Prevê-se que, em 2020, serão responsáveis por 80% da carga 

de doença dos países em desenvolvimento, e a adesão dos pacientes aos 

tratamentos é de apenas 20%. 

Strauss et. al. (1984) pontuam que, sob a ótica dos enfermos, as doenças 

crônicas são incuráveis, desproporcionalmente intrusivas e requerem tratamentos 

paliativos. Canesqui (2007) destaca que as doenças crônicas exigem dos enfermos 

conhecimento corporal, submissão às tecnologias, adoção de medidas preventivas, 

adesão aos regimes médicos e dietas, além de envolverem questões de ordem 

moral e uma ruptura da rotina familiar, uma vez que os cuidados com os enfermos 

crônicos não se limitam apenas aos serviços especializados e à relação com os 

profissionais de saúde. Vale ressaltar que a experiência dos adoecidos crônicos é 
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igualmente moldada por um conjunto de externalidades, incluindo as políticas sociais 

e de saúde, que lhes asseguram acesso aos serviços, aos meios diagnósticos e 

terapêuticos, e a outros condicionantes que interferem em suas vidas (CANESQUI, 

2007). 

Na infância, a doença crônica comumente determina o enfrentamento pela 

criança de inúmeros obstáculos, como interrupção das atividades diárias, sofrimento 

causado pela separação dos membros da família durante os longos períodos de 

hospitalização, reinternações constantes, tratamentos dolorosos e efeitos 

indesejáveis advindos da própria terapêutica (NASCIMENTO et. al., 2005). 

Crianças e adolescentes acometidos por patologias crônicas têm seu 

cotidiano alterado pelas restrições (especialmente físicas) decorrentes dos sinais e 

sintomas da doença, e pelas constantes internações para a realização de exames e 

tratamentos à medida que a doença progride. Desse modo, as hospitalizações 

permeiam os processos de crescimento e desenvolvimento da criança, alterando em 

maior ou menor grau seu cotidiano (VIEIRA; LIMA, 2002). 

Assim, de acordo com Silva e Correa (2006), a doença crônica torna-se um 

agente estressor capaz de comprometer o desenvolvimento normal da criança e das 

relações sociais da família. Ademais, conforme pontuam Castro e Piccinini (2002), o 

despreparo psicológico do sistema familiar para o enfrentamento da condição 

crônica na infância compromete a adaptação não apenas da criança, mas também 

da própria família à nova situação. 

Para Eiser (1990) e Heinzer (1998), o modo como a criança enfrentará a 

doença crônica dependerá de fatores referentes à doença (definição precoce ou 

tardia do diagnóstico e prognóstico, gravidade da moléstia, limitações físicas e 

sociais impostas pela patologia, e visibilidade da enfermidade), a fatores associados 
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à criança (gênero, idade, personalidade e temperamento) e a fatores relacionados à 

família (organização familiar, capacidade de comunicação e resolução das 

adversidades). 

Logo, o modo como a criança e a família enfrentam a cronicidade está 

diretamente relacionado ao alicerce familiar. Um sistema familiar disfuncional pode 

cooperar com o agravamento do quadro clínico da criança, comprometendo sua 

qualidade de vida, a aderência ao tratamento e as adaptações dos envolvidos à 

doença (VIANA; BARBOSA; GUIMARÃES, 2007). 

Frequentemente, o tratamento da doença crônica é complexo e longo, 

demandando cuidados permanentes. Assim, a família é parte fundamental no 

processo de cuidado da criança no tocante à terapêutica e aos determinantes que 

possam agravar o seu estado de saúde. A família precisa estar totalmente inserida 

no processo de cuidar da criança acometida pela doença crônica durante a 

hospitalização e, sobretudo, no domicílio. Para tanto, é imprescindível conhecer a 

patologia, suas manifestações e implicações, além de desenvolver habilidades de 

cuidado, a fim de melhor assistir à criança (ARAÚJO et. al., 2009). 

O tratamento é pontuado por deteriorações físicas envolvendo procedimentos 

médicos aversivos, inúmeros contatos com os profissionais de saúde, estresse e 

ainda desconforto na criança e pais, afirmam Garralda (1994) e Wallander, Varni e 

Babani (1988). 

Ridder e Schreurs (2001) e Vieira e Lima (2002) consideram serem 

imprescindíveis na terapêutica, adaptações em termos de restrições físicas, 

alimentares e de socialização, o que também torna a doença crônica uma 

considerável fonte de estresse. 
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1.3 Diabetes Mellitus 

 

Por volta de 1500 a. C., os egípcios já tinham ciência do Diabetes Mellitus 

(DM) associando à enfermidade da formação de abundante produção de urina pelo 

organismo (COSTA, 2009). Entretanto, de acordo com Milech e Oliveira (2004), foi 

somente no século II que Arataeus da Capadócia nomeou essa patologia como 

“diabetes”, fazendo uma referência ao instrumento sifão, que é caracterizado pela 

entrada e saída de grande quantidade de água. 

De acordo coma Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) (2014), apenas em 

1670 o médico inglês Thomas Willis percebe o sabor adocicado na urina dos 

pacientes diabéticos, adicionando a qualificação mellitus, que significa mel, à 

nomenclatura da patologia. Uma história que não contempla os casos de diabetes 

infantil. Embora seja possível encontrar vários textos sobre a história do diabetes 

mellitus, em nenhum momento foi possível esclarecer quando a criança ganha 

destaque na literatura. 

Rosenfeld (2002) afirma que um dos grandes acontecimentos do século XX 

na história da medicina foi o descobrimento da insulina, que deu a Banting e McLeod 

em 1923 o prêmio Nobel de Medicina, por relatarem sua função na patogênese e 

sua importância no tratamento do DM. De fato, a insulina foi a grande terapêutica 

que permitiu a maior sobrevida desses pacientes, muito claramente para criança. 

Há muito ficou esclarecido o diabetes como uma enfermidade de origem 

endocrinológica, resultante de um defeito na secreção e/ ou ação da insulina 

produzida pelo pâncreas, o que acarreta hiperglicemia ao organismo pela utilização 

inadequada de glicose pelos tecidos, ocasionando, ao longo do tempo, danos ao 

organismo (OKOSHI et. al., 2007). Está ainda vinculada ao aumento da mortalidade 
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e ao alto risco de determinar complicações micro e macrovasculares, bem como 

neuropatias. É capaz de causar ainda insuficiência renal, amputações de membros e 

cegueira, sendo responsável por gastos significativos com saúde, além de uma 

considerável redução da capacidade de trabalho e expectativa de vida (ASSUNÇÃO; 

SANTOS; GIGANTE, 2001).  

De acordo com a International Diabetes Federation (IDF) (2014), há no mundo 

387 milhões de pessoas acometidas pelo diabetes, com cálculo estimado de 592 

milhões em 2035. Só em 2014 foram a óbito 4,9 milhões de pessoas no mundo em 

consequência dessa doença. Foram gastos com despesas médicas para o 

tratamento 612 bilhões de dólares. A cada ano no mundo, aproximadamente 

79.100 crianças menores de 15 anos desenvolvem o diabetes mellitus tipo 1. 

Vinicor (1998) indica quatro pontos essenciais para a diminuição dos custos e 

um melhor cuidado do DM: rastreamento e diagnóstico precoce, prevenção primária, 

garantia de acesso e utilização do serviço de saúde, e qualidade do serviço 

prestado. 

Além de todos esses fatores, o tratamento adequado é dificultado por uma 

série de questões muito sensíveis nos quadros infantis. Segundo Paro, Paro e Vieira 

(2006), as múltiplas doses de insulina e a automonitorização da glicemia capilar, 

associadas à necessidade de uma prática regular de atividade física e a alterações 

nos padrões de alimentação, representam grandes obstáculos para o enfrentamento 

da doença, sendo relevante o envolvimento de toda a família no contexto da 

convivência do indivíduo com o diabetes.  

A World Health Organization (WHO) (1999) afirma que os principais tipos de 

diabetes são: o Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2), que corresponde a cerca de 90% 
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dos casos, aparecendo insidiosamente sobretudo em adultos; e o Diabetes Mellitus 

Tipo 1 (DM1), que surge especialmente na infância ou na adolescência. 

Dabelea et. al. (1998) pontuam que o DM2 é decorrente de mecanismos de 

resistência à ação da insulina aliados a defeitos na secreção desse hormônio, sendo 

a forma mais prevalente de diabetes no mundo. É mais constantemente 

diagnosticada depois dos 40 anos de idade, porém pode ocorrer em qualquer idade. 

Segundo Silva et. al. (2011), calcula-se que a quantidade de indivíduos portadores 

deverá sofrer um aumento de 50% até 2025.  

Apesar de ser uma doença de adultos, atualmente atinge também crianças e 

adolescentes devido à obesidade determinada pela genética e ao consumo de 

grandes quantidades de calorias e gordura. 

O DM1 é uma das doenças crônico-degenerativas mais significantes da 

infância e adolescência, estando associada a um risco elevado para hipertensão 

arterial e doenças cerebrovasculares, afirmam Guyton e Hall (2006). É considerada 

uma doença autoimune órgãoespecífica, decorrente da destruição exclusiva das 

células beta (produtoras de insulina) do pâncreas, pela infiltração gradativa de 

células inflamatórias, principalmente por linfócitos T autorreativos. Liu e Eisenbarth 

(2002) afirmam que as manifestações clínicas desse transtorno metabólico 

aparecem quando aproximadamente 80% das células beta são destruídas.  

A destruição das células beta pode levar o paciente a uma deficiência total de 

insulina, sendo imprescindível, a partir daí, a administração de insulina exógena 

como forma de evitar a cetoacidose, o coma e, até mesmo, a morte (BRASIL, 2006). 

Segundo Rodacki et. al. (2007), a cetoacidose diabética é uma complicação aguda 

do DM, sendo caracterizada por hiperglicemia, cetose, desidratação e acidose 

metabólica, na permanência de uma carência intensa de insulina. Ocorre, sobretudo 
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em indivíduos portadores de DM1 e, geralmente, é desencadeada por omissão na 

administração de insulina ou por condições infecciosas.  

A evolução do DM1 pode ocorrer de forma rápida e gradual, especialmente 

em crianças e adolescentes, cujo pico de incidência é entre 10 e 14 anos, ou de 

forma lenta e progressiva, como normalmente ocorre em adultos (BRASIL, 2006). 

Gross et. al. (2000) explicam que, ainda que aconteçam avanços significativos, a 

administração de insulina exógena tem sido a única forma de tratamento disponível 

para os portadores dessa enfermidade em todo o mundo, o que é complicado 

quando se trata de crianças e jovens. 

Para Nóbrega et. al. (2010), planejar o cuidado com a saúde, contemplando 

sua totalidade, unicidade e diversidade, demanda a existência de uma rede social 

que forneça suporte e apoio à criança e à sua família no atendimento de suas 

exigências cotidianas. Segundo Antunes e Fontaine (2005), essa rede social é 

constituída por vários indivíduos (os próprios familiares, os profissionais de saúde, 

os amigos e os vizinhos), os quais interagem e somam esforços com o propósito de 

amparar a família no enfrentamento da enfermidade crônica da criança. 

 

1.4 Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

A década de 1980 testemunhou transformações institucionais expressivas no 

sistema de saúde brasileiro, inicialmente com a implantação das Ações Integradas 

de Saúde (AIS) e, posteriormente, do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 

(SUDS), o qual findou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS), pontua 

Cordeiro (2005). O SUS é produto do reconhecimento do direito à saúde no Brasil, 

designando o dever dos Municípios, Estados e União de operar na promoção, 
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prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com independência de cada esfera 

de governo para a administração descentralizada do Sistema nos limites de seu 

território. Tem como doutrina principal o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde, e reveste-se de influência no quadro sanitário brasileiro, não 

apenas como padrão de atendimento à clientela e estrutura de organização 

institucional da área da saúde, mas especialmente pela transformação produzida por 

ele nas formas de analisar, conceber, conduzir e promover a assistência à saúde no 

país (BRASIL, 1988). 

O SUS “é regulado pelas Leis Orgânicas da Saúde e garantido pela 

Constituição, que estabelece um sistema com princípios doutrinários e organizativos” 

(RONCALLI, 2003, p. 34).  

Brasil (1990) esclarece que os princípios doutrinários são aqueles que 

atribuem ampla autenticidade ao sistema, são eles: a universalidade, que reconhece 

a todos os indivíduos o direito à saúde e o acesso sem preconceito ao conjunto de 

ações e serviços de saúde oferecidos pelo sistema; a integralidade, que prevê 

analisar os diversos aspectos do processo saúde-doença que comprometem os 

indivíduos e as coletividades, e pressupõe a prestação ininterrupta de ações e 

serviços de saúde, visando garantir a promoção, proteção, reabilitação e cura, não 

só individualmente, mas também coletivamente; e a equidade, que estabelece que 

os serviços díspares devem ser concedidos em situações desiguais. Esse princípio 

justifica o privilégio da oferta de ações e serviços aos indivíduos que enfrentam 

riscos mais elevados de adoecer e morrer.  

De Oliveira et. al. (2008) ressaltam que a organização do SUS é conduzida 

por cinco princípios: a regionalização e a hierarquização; a resolutividade; a 

descentralização; a complementariedade; e a participação dos cidadãos. Na 
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regionalização e hierarquização, a rede de serviços do SUS deve ser preparada de 

maneira que todas as regiões contem com serviços de saúde de diferentes níveis de 

atenção, os quais se organizam a partir da sua hierarquização, possibilitando um 

maior conhecimento dos problemas de saúde em uma área delimitada, beneficiando 

ações de vigilância sanitária, epidemiológica, monitoramento de vetores e educação 

em saúde, além de ações de atenção hospitalar e ambulatorial em todos os níveis 

de complexidade. 

A resolutividade é estabelecida quando um indivíduo procura o atendimento 

ou quando surge um problema de repercussão coletiva sobre a saúde e o serviço 

correspondente está apto para resolver o que for preciso até o nível exigido por sua 

complexidade. 

A descentralização representa o remanejamento das responsabilidades pelas 

ações e serviços de saúde entre os vários níveis do governo. Brasil (1990) reforça 

que esse princípio procura dar ao município a independência e a responsabilidade 

exigidas para a prestação direta da maior parte dos serviços.  

A complementariedade está prevista quando existe uma necessidade de 

contratar serviços privados para complementar os serviços públicos. Por fim, 

segundo De Oliveira et. al. (2008), a participação dos cidadãos, ou o controle social, 

diz respeito à garantia constitucional da população de fazer parte do processo de 

elaboração das políticas de saúde e do controle de sua execução em todos os níveis 

(do federal ao local), por meio de entidades representativas. 

A criação do Programa Saúde da Família (PSF), em 1994, foi uma das 

estratégias criadas para atender ao princípio da integralidade no sistema de saúde 

brasileiro, priorizando as ações de promoção e proteção à saúde dos indivíduos e da 

família, de forma integral e contínua (BRASIL, 1994). 
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A Atenção Primária à Saúde (APS) configura-se como o primeiro nível de 

contato dos usuários com o sistema de saúde: 

 

Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde. Utiliza tecnologias de elevada 
complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas 
de saúde de maior frequência e relevância em seu território (BRASIL, 
2006, p.10). 

 

De acordo com Campos (2003), na atenção primária, são empregadas 

intervenções individuais e coletivas, com foco preventivo, coletivo e comunitário, 

objetivando atender aos problemas mais frequentes da população. O manejo do DM 

deve ser realizado a partir de um sistema hierarquizado de saúde, tendo sua base 

no nível primário e configurando-se como porta de entrada do sistema de saúde 

brasileiro. 

De acordo com a World Health Organization (1985), para que a prestação de 

serviços para os pacientes seja adequada, é preciso levar em consideração os 

componentes fundamentais do sistema de saúde, principalmente a determinação 

das necessidades e dos recursos locais, os mecanismos para aplicar os últimos 

avanços das investigações, o consenso sobre as normas de atenção, a educação e 

a utilização de todos os profissionais de saúde, bem como a avaliação regular da 

efetividade e da qualidade do tratamento realizado. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O estabelecimento do diagnóstico de diabetes mellitus infantil é sempre 

seguido de condições variadas de sofrimentos e expectativas na criança, no 

adolescente e em toda família, determinando intensas transformações em suas 

vidas, não somente por causa da doença em si, mas também por todas as 

repercussões emocionais, sociais, afetivas, espirituais e culturais em que se envolve 

(LIMA, 1995). Cada vez mais admite-se que os aspectos emocionais, afetivos e 

psicossociais, bem como a dinâmica familiar e, até mesmo, a relação clínico-

paciente podem influenciar no controle do diabetes.  

Os estudos de diabetes mellitus infantil dão ênfase a categorias dessa 

natureza: adesão ao tratamento, monitorização dos níveis glicêmicos, administração 

de insulinas, realização de atividades físicas, questões financeiras da dieta, 

superproteção dos pais à criança diabética, assistência prestada pela equipe de 

saúde e as complicações desenvolvidas como consequência da doença (NÓBREGA 

et. al., 2012; SPARAPANI; NASCIMENTO, 2009; FRAGOSO et. al., 2010; AGUIAR; 

FONTE, 2007; PACE; NUNES; VIGO, 2003; ZANETTI; MENDES, 2001). 

Entretanto, há baixa disponibilidade de literatura técnica sobre outros 

cuidados não farmacológicos do DM infantil; sobre seus estágios (negação, revolta, 

aceitação); e ainda sobre as experiências vivenciadas pelas crianças, mães e 

cuidadores a partir do recebimento do diagnóstico. Questões que naturalmente 

contribuam para melhor adaptação ao cuidado. 

Assim, compreender esse universo não farmacológico, com as percepções 

dos sujeitos envolvidos, suas vivências e repercussões sociais, emocionais, afetivas 
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e culturais frente a essa enfermidade, é um passo importante para a efetividade do 

cuidado integral dessas crianças. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Compreender a vivência das mães ou responsáveis pelo cuidado de crianças 

portadoras de DM1, tais como expressas por elas próprias, em um Ambulatório de 

Especialidades Médicas, localizado na cidade de Santos - SP. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

a) Compreender as repercussões sociais, emocionais, afetivas e culturais 

das mães ou responsáveis por crianças portadoras de DM Tipo 1 quanto à 

mudança de hábitos e alimentação; 

b) Identificar os possíveis fatores que facilitam e dificultam a continuidade do 

tratamento; 

c) Compreender as crenças e práticas culturais das mães ou responsáveis 

em relação à doença. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo é de caráter exploratório e analítico. A pesquisa exploratória 

constitui-se em um estudo preliminar projetado para desenvolver ou refinar 

hipóteses, ou para testar e definir os métodos de recolha de dados (POLIT; 

HUNGLER, 1987). 

Theodorson e Theodorson (1970) destacam que o objetivo central do estudo 

exploratório é a familiarização com o fenômeno que se deseja investigar, permitindo 

ao investigador definir o seu problema de pesquisa e formular sua (s) hipótese (s) 

com maior precisão; eleger as técnicas mais apropriadas para a investigação; 

determinar quais questões precisam de maior atenção e investigação detalhada; e 

alertar o pesquisador para possíveis dificuldades. 

Optou-se neste estudo pela abordagem qualitativa, que trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças e atitudes. A pesquisa 

qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização 

(GOLDENBERG, 1999). 

Turato (2005) salienta que, na pesquisa qualitativa, o interesse do 

pesquisador volta-se para a busca do significado, dos fenômenos, das ocorrências, 

das manifestações, das vivências, dentre outros, porque estes têm um papel 

organizador aos indivíduos. 

Godoy (1995, p. 58) pontua que a pesquisa qualitativa 

 
[...] parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se 
definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção 
de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos 
pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 
procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 
sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 
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Assim, não seria possível ou tão rico outro tipo de pesquisa que não a 

qualitativa para relacionar o meu problema ao meu objeto de estudo, considerando-

se o caráter subjetivo do objeto. A subjetividade é definida por González Rey (2005, 

p. 44) “como a unidade dos aspectos simbólicos e emocionais que caracterizam as 

diversas delimitações culturais das diferentes práticas humanas em um nível 

subjetivo”. 

O sujeito, com sua história pessoal e vivendo em sociedade, participa de 

sistemas subjetivos, que caracterizam a subjetividade social, produzindo dentro dela 

novos sentidos. Por meio da subjetividade, é possível alcançar aspectos psíquicos 

inerentes ao homem, como sua história de vida, personalidade, patologias e formas 

de se expressar e se articular com o mundo à sua volta (GONZÁLEZ REY, 2001). 

Desse modo, o sujeito e suas diversas vertentes subjetivas, produto de sua história e 

dos delineamentos de sua vida, é o ponto central do estudo da subjetividade. 

 

4.1 Campo de estudo 

 

Em escolha por conveniência, o estudo foi realizado no Ambulatório de 

Especialidades Médicas da Região Central Histórica (SEAMBESP-RCH) da cidade 

de Santos - SP. O SEAMBESP-RCH, subordinado à Secretaria de Saúde de Santos, 

encontra-se localizado à Avenida Conselheiro Nébias, nº 199, ocupando um imóvel 

com 37 salas para atendimento à população. São atendidos na unidade somente 

pacientes residente na cidade de Santos - SP, por meio de “encaminhamento 

externo” realizado pelas unidades básicas de saúde e prontos-socorros, e de 

“encaminhamento interno” realizado pelos especialistas que trabalham na unidade 

após avaliação. A exceção são os pacientes de outros municípios (São Vicente, 
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Praia Grande, Bertioga) com encaminhamento para os cirurgiões de cabeça e 

pescoço, que, por falta de serviços de referência em seus municípios de origem e 

após pactuação com a cidade de Santos, são atendidos no ambulatório. 

A unidade conta com 78 médicos especialistas em diversas áreas da 

medicina, 4 enfermeiras, 3 assistentes sociais, 1 psicóloga, 1 nutricionista, 2 

farmacêuticos, 8 oficiais administrativos, 17 técnicos de enfermagem, 4 técnicos de 

raio X e 1 técnico em imobilizações ortopédicas, funcionando de segunda à sexta-

feira, das 7h00 às 17h00, e recebendo,em média, 1.200 pacientes por dia. 

 

4.2 Sujeitos e critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa as mães ou responsáveis por crianças na faixa 

etária entre 3 e 12 anos com diagnóstico de DM1 que fazem o tratamento no 

Ambulatório de Especialidades Médicas da Região Central Histórica (SEAMBESP-

RCH). Os limites de idade obedecem à faixa etária clássica da pediatria: até 13 anos 

incompletos. O principal motivo da exclusão a partir dos 13 anos é evitar agregar 

variáveis relacionadas à adolescência. Não foram incluídos na pesquisa as mães ou 

responsáveis por crianças portadoras de DM1 com idade inferior a 18 anos e as 

mães ou responsáveis por crianças que, além do DM1, tinham outras patologias 

associadas. A seleção dos casos de crianças foi feita por amostra intencional, a 

partir do convite na sala de espera de consulta. 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Para a obtenção dos dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada, que 

possibilita ao entrevistado discorrer sobre o tema proposto baseado nas informações 
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que ele possui e que consistem no verdadeiro ensejo da entrevista (LUDKE; MEDA, 

2007). 

Para Manzini (2012), a entrevista semiestruturada tem como particularidade 

um roteiro contendo perguntas abertas, sendo recomendada para estudar um 

fenômeno com uma população distinta, devendo haver maleabilidade na ordem de 

apresentação das perguntas ao entrevistado. O entrevistador também pode fazer 

perguntas complementares para uma melhor compreensão do fenômeno em pauta.  

Os resultados obtidos nas pesquisas qualitativas com entrevistas 

semiestruturadas são superiores, uma vez que possibilitam uma variedade de 

interrogativas a partir das respostas dos entrevistados/ informantes, permitindo um 

leque de representações e percepções, sinaliza Triviños (1987). 

Nas entrevistas o pesquisador busca criar condições para a efetivação de um 

diálogo intencional, estimulando o entrevistado a discorrer sobre o tema, utilizando 

seus próprios termos e alongando a conversação, na tentativa de captar formas 

próprias de compreensão e definições específicas a partir de suas vivências 

cotidianas, pontua Valles (2000). 

De acordo com Carneiro e Freire (2011), o estabelecimento de um clima de 

confiança, simpatia, harmonia e lealdade entre o pesquisador e o entrevistado são 

fundamentais para que se possa alcançar a máxima profundidade por parte do 

entrevistado. 

As entrevistas com as mães ou responsáveis foram realizadas logo após a 

consulta com a endocrinologista infantil da unidade ou por agendamento, sem a 

presença da criança, exceto em um caso em que isso não foi possível. 

As participantes tinham o direito de interromper a entrevista a qualquer 

momento em caso de desconforto gerado por alguma questão, sem exigências de 
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respostas, ou mesmo abandonar a pesquisa quando quisessem. Foi formalizado o 

compromisso de não divulgar os nomes das entrevistadas ou qualquer dado que 

permitisse identificá-las, garantindo total confidencialidade. As entrevistas foram 

feitas somente com as mulheres que aceitaram conversar sobre o tema. 

Ao longo da realização da pesquisa, foi possível trabalhar as tensões e/ ou 

conflitos relacionados ao pesquisador inserido em seu local de trabalho. De acordo 

com Velho (1978), estar familiarizado não significa conhecer todos os pontos de 

vista dos envolvidos, ou todas as regras da interação praticadas naquele local 

aparentemente conhecido. A familiaridade com o objeto de estudo aqui apresentado 

possibilitou um exercício de reflexão sobre o distanciamento e a proximidade da 

pesquisadora com o universo observado. Esse exercício de sensibilidade, 

aproximação e distanciamento do objeto de estudo, configurou-se como um desafio 

diário para a realização da pesquisa, esforço voltado para busca do rigor científico 

que se traduz na validade e confiabilidade de suas generalizações analíticas. 

O método ganha maior força no rigor da validade dos dados coletados, já que 

a observação dos sujeitos, por ser acurada, e sua escuta em entrevista, por ser em 

profundidade, tendem a levar o pesquisador bem próximo da essência da questão 

em estudo (TURATO, 2005). 
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4.4 Análise 

 

De acordo com André (1983), a análise dos dados objetiva compreender o 

caráter multidimensional dos fenômenos em sua expressão natural, assim como 

captar os diversos significados de uma experiência vivenciada, auxiliando a 

percepção do indivíduo no seu contexto. 

A análise e a apresentação dos dados facilitam ao leitor a compreensão e a 

interpretação rápidas da massa de dados, apreendendo importantes detalhes e 

relações. Seu objetivo mais importante é ajudar o investigador na distinção de 

semelhanças, diferenças e relações, utilizando a clareza e o destaque que a 

distribuição lógica fornece por meio da apresentação das classificações (MARCONI; 

LAKATOS, 2002). 

As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra. Os 

dados coletados pela pesquisa foram analisados e organizados a partir das 

entrevistas semiestruturadas. Foi utilizada a Análise do Conteúdo de enunciados 

(AC), que consiste em uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, 

admitindo, de modo objetivo e prático, realizar inferências ao conteúdo, frutos da 

comunicação de um texto e replicáveis ao seu contexto social. (BAUER, 2002) 

Franco (2005) afirma que a AC utiliza como recurso fundamental a mensagem 

da comunicação (verbal, figurativa, gestual, documental ou silenciosa), que denota 

um sentido e um significado, os quais devem ser interpretados levando-se em 

consideração suas condições textuais, sob uma percepção crítica e dinâmica da 

linguagem, com seus elementos afetivos, cognitivos, ideológicos e valorativos, 

fornecendo significado ao objeto conforme a perspectiva teórica do pesquisador em 

relação à proposta do estudo. 
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Bardin (2004) pontua que os objetivos fundamentais da AC são a superação 

da incerteza acerca da leitura feita do objeto de estudo, tornando-a generalizável e 

válida, e o enriquecimento da obra, ao aprofundar a percepção do significado do 

assunto trabalhado e ao elevar a pertinência das inferências que serão originadas. 

Minayo (2006) explica que a AC admite que as falas sejam organizadas em 

categorias, podendo-se unificar ideias, elementos ou expressões em torno de um 

conceito que esteja apto a envolver tudo, e que ela possui essencialmente três 

finalidades: responder às questões estabelecidas, prover uma compreensão dos 

dados coletados e aprovar ou não os pressupostos do estudo. 

 

4.5 Saturação teórica 

 

A escolha do número de participantes para uma amostragem de pesquisa 

qualitativa não é baseada em cálculos numéricos como na pesquisa quantitativa, 

mas há um privilégio dos sujeitos sociais que detêm os atributos que o investigador 

pretende conhecer (MINAYO, 2006).  

As entrevistas realizadas por este estudo foram tantas quantas necessárias 

aos critérios de saturação teórica. Considerou-se suficiente o número de sujeitos 

quando os dados da pesquisa se tornaram repetitivos. O encerramento amostral por 

saturação teórica ocorreu no momento em que as informações oferecidas por novos 

participantes da pesquisa pouco contribuíram para o material já obtido, não mais 

cooperando significativamente para o aprimoramento da reflexão teórica 

fundamentada nos dados que foram coletados (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 

2008). 
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Tabela 1 – Distribuição de frequência de enunciados referentes a uma 
categoria de análise real  

Categorias 
Entrevistas Total de  

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 recorrências 

            

Impacto do diagnóstico X x x x x x x x x x 10 

Culpa   X x  x x x x  6 

Orientação alimentar satisfatória X  x x x      4 

Religião X x   x    x  4 

Discriminação/ Bullying   X     x x  3 

Chantagem/ Barganha      X    x 2 

Escola despreparada   X   x x x x x 6 

Receio quanto ao recreio X    x x     3 

Revolta da criança   X    x    2 

Orientações      X x x x x 5 

Total de novos enunciados para cada 

entrevista 
4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 - 

Fonte: Fontanella et. al. (2011). 
 
X: novo tipo de enunciado; x: recorrências. 
* Para essa categoria em específico, a saturação foi constatada como tendo ocorrido na sexta 
entrevista. 

 

 

4.6 Roteiro 

 

Naturalmente os roteiros se configuram como as próprias categorias pré-

analíticas da pesquisa e devem merecer uma elaboração cuidadosa devendo ser 

finalizados após a revisão bibliográfica e estudo piloto. 

Neste estudo, foi realizado um estudo piloto com os indivíduos que 

apresentavam características semelhantes às da população de estudo, ou seja, 

mães ou responsáveis por crianças portadoras de DM1, situadas na mesma faixa 

etária, atendidas no consultório privado da endocrinologista infantil da unidade. O 

objetivo do estudo piloto foi permitir a correção de questões ambíguas, confusas ou 

inadequadas. 

O pré-teste não tem o intuito de captar qualquer um dos aspectos que 

constituem os objetivos do estudo, não podendo utilizar nenhum resultado referente 
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a esses objetivos, pois visa apenas avaliar os instrumentos para garantir sua 

qualidade e precisão (GIL, 2002). 

Foram estabelecidas as seguintes questões norteadoras: 

 

a) Como foi receber o diagnóstico de Diabetes Mellitus da criança? 

b) Quais são seus sentimentos em relação à responsabilidade no cuidado da 

criança diabética? 

c) Como você observa o viver da criança portadora de diabetes no contexto 

familiar, social e escolar? 

 

4.7 Aspectos éticos 

 

Este estudo levou em consideração as diretrizes e normas que regem as 

pesquisas envolvendo seres humanos – Resolução nº. 466/ 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), condicionado à aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) e à autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde de Santos - SP. 

As entrevistadas foram informadas sobre a liberdade de participar ou não do 

estudo. A pesquisadora procedeu então à leitura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice A), que após entendimento, se aceito, foi assinado pela 

informante, assegurando o caráter confidencial e sigiloso das informações, bem 

como o anonimato das participantes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Participaram da pesquisa dez mães ou responsáveis por crianças portadoras 

de DM1 que fazem o tratamento no ambulatório de diabetes infantil do Ambulatório 

de Especialidades Médicas da Região Central Histórica (SEAMBESP-RCH) da 

cidade de Santos - SP. 

O Quadro 1 apresenta a caracterização das participantes: 

 

Quadro 1 – Caracterização da população de estudo 
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E1 33 Mãe Casada 
Santos/ 

SP 
2

0
 grau 

completo 
Parda Católica Secretária 2 4 M 2 anos 

E2 39 Mãe Casada 
São 

Paulo/ 
SP 

2
0
 grau 

completo 
Branca Católica Dona de casa 1 5 M 

6 
meses 

E3 36 Mãe Casada 
Santos/ 

SP 
8ª série Parda Católica Dona de casa 2 12 M 1 ano 

E4 33 Mãe Casada 
Santos/ 

SP 
2

0
 grau 

completo 
Parda Católica Vendedora 2 12 M 

9 
meses 

E5 58 Avó Casada 
Santos/ 

SP 
2

0
 grau 

completo 
Branca Evangélica Doceira 2 9 F 1 ano 

E6 47 Mãe Casada 
Santos 

/SP 
3

0
 grau 

completo 
Branca Católica Professora 1 5 M 3 anos 

E7 47 Mãe Casada 
Santos/ 

SP 
5ª série Branca Católica Comerciante 2 10 F 2 anos 

E8 36 Mãe Casada 
Santos/ 

SP 
3

0
 grau 

incompleto 
Parda Católica Vendedora 2 8 F 5 anos  

E9 35 Mãe Casada 
Poços de 
Caldas/ 

MG 

3
0
 grau 

completo 
Branca Evangélica Pedagoga 2 12 M 3 anos 

E10 40 Mãe Casada 
Santos/ 

SP 
3

0
 grau 

completo 
Branca Católica Administradora 1 4 M 2 anos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A literatura tem dado destaque à figura materna no que diz respeito às 

responsabilidades dispensadas à criança portadora de doença crônica. Tal situação 

é ratificada pelo maior envolvimento das mães no cuidado cotidiano dos filhos, o que 

as torna, consequentemente, a principal fonte de informações sobre a criança 

(FOLLANSBEE, 1989). 
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Eu aplico a insulina nele! No começo, eu pegava a insulina e já 
tava chorando, aí ele falava: “Ô mãe, não fica assim, porque, 
se você ficar assim, vai ser pior, né?”. Daí eu fui pedindo força, 
pedindo força, hoje eu já acostumei. (E3) 
 
Eu que aplicava a insulina nela! Agora, como ela tá fazendo a 
experiência com a “bomba de insulina” há uns 15 dias, não 
precisa mais, porém, como ela não tem coragem de se furar 
pra fazer o dextro, eu tenho que ir até a escola todos os dias 
pra furar ela. (E7) 

 

Trata-se de um papel naturalizado de mãe/ cuidadora. Mães devotadas 

inteiramente às necessidades da criança, assumindo para si a maior parcela das 

responsabilidades do tratamento. Winnicott (1966) usa o termo “mãe devotada” para 

nomear aquela mãe que, espontaneamente, se adéqua de forma ativa e sensível às 

exigências do filho, que, no início, são plenas. 

Rossato et. al. (2007) afirmam que nem sempre as negociações de papéis 

são discutidas, já que, habitualmente, são considerados espontâneos ao integrante 

da família que já cumpria esse papel mesmo antes do estabelecimento da doença. 

De acordo com Silveira, Caldas e Carneiro (2006), muitas vezes, é o doente quem 

elege o seu principal cuidador, considerando o relacionamento prévio ao 

aparecimento da doença crônica. Dessa forma, o doente tem grande influência 

nessa escolha.  

 

Eu e o pai aplicamos a insulina nela, mas ela tá acostumada comigo. 
Então, ela prefere que eu sempre faça! O pai só aplica mesmo em 
último caso. (E8) 

 

No presente trabalho, foram constatadas atitudes de companheirismo e 

divisão das responsabilidades entre os casais, não havendo conflitos de papéis 

entre os pais. Percebeu-se o estabelecimento de relações de cumplicidade, o que 
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contribui para uma melhor qualidade do cuidado prestado à criança diabética e, 

consequentemente, para uma menor sobrecarga. 

 

Eu e meu marido aplicamos a insulina nele. (E10) 
 
O meu marido faz esse trabalho de colocar a insulina na bomba 
depois que ele come, porque eu tô trabalhando. (E6) 

 

Badinter (1985) pontua que o pai, a ama de leite ou qualquer outra pessoa 

que não seja a mãe podem “maternar” uma criança. Assim, o amor materno não 

constitui um sentimento inerente à condição de mulher, ele não é um determinismo, 

mas algo que se adquire. Atualmente, é produto da evolução social desde princípios 

do século XIX. 

Outro ponto observado foi a questão do gênero feminino ser associado ao 

“cuidar”, presente na fala da avó entrevistada, que, diante da impossibilidade da mãe 

da criança, assume o papel de cuidadora. Desde os primórdios, já havia divisão do 

trabalho, cabendo à mulher o preparo dos alimentos trazidos pelo homem, fruto da 

caça e o cuidado dos filhos. Cada gênero passa a construir um papel específico na 

sociedade, que tem uma divisão idealizada pelos moldes burgueses. A exemplo 

disso, tem-se a submissão da mulher, regida por sua condição biológica. Sua função 

de cuidadora tem um caráter social, o que se justifica até hoje pela chamada 

natureza feminina (DA SILVEIRA, 2010). Dessa maneira, as mulheres foram sendo 

sistematicamente preparadas para se tornarem esposas e mães. Nesse contexto, 

acabam assumindo como papel feminino as atribuições familiares, como os cuidados 

com as crianças e as tarefas domésticas (ROCHA-COUTINHO, 2003). 
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5.1 “Meu mundo caiu!” 

 

O nascimento de um filho no seio de uma família gera transformações em 

toda a unidade familiar, sendo depositadas inúmeras expectativas em torno do novo 

integrante. Entretanto, quando a criança desenvolve alguma enfermidade crônica, 

toda a idealização de um mundo perfeito criado pelo casal é abalada. O impacto da 

descoberta de uma doença incurável é extremamente forte, constituindo-se como 

um estressor psicossocial na vida dos envolvidos. Assim, a doença crônica acomete 

não apenas o indivíduo, mas também os grupos sociais aos quais ele está inserido. 

O primeiro grupo social a experimentar as mudanças ocorridas é a família – primeiro 

grupo de relacionamento que se estabelece (CONTIM, 2001).  

 

Meu mundo caiu! Assim, um buraco se abriu. Foi muito ruim [choro]. 
Todo mundo, assim, ficou muito triste, porque a gente não entendia 
[...] Ninguém tinha diabete, né? Então, a gente queria, assim, uma 
explicação da onde, né? Por quê? [choro] (E1) 
 
 
Foi difícil. Eu fiquei sem chão, porque é aquele negócio: você acha 
que nunca vai acontecer com você e, no meu caso, ele tinha só dois 
anos [choro] [...] É difícil você explicar pra uma criança de dois anos 
que ela tem horário pra comer, que ela não vai poder comer aquela 
bala agora, e essa tensão de você ter que monitorar. (E10) 

 

O impacto gerado nas mães das crianças frente ao diagnóstico da doença 

crônica é extremamente forte, visto que é nas crianças que as mães depositam suas 

expectativas e sonhos. Soma-se a isso a dificuldade de compreensão das crianças 

sobre esse impacto, em função dos seus limites cognitivos, o que, 

consequentemente, coopera para que o conflito vivenciado pelas mães seja ainda 

maior. 
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Assim, diante do processo de cronicidade infantil, surge o sentimento de 

vulnerabilidade e apreensão, acompanhada da sobrecarga causada pela 

dependência requerida pelo pequeno paciente. 

 

Eu comecei a entrar em desespero, porque eu falei: “Senhor, eu 
nunca cuidei de ninguém com essa doença”. Eu fiquei abalada, né? 
Eu falei: “E agora?”. (E3) 

 

A responsabilidade no cuidado do filho portador de doença crônica é uma 

experiência complexa para as entrevistadas, seja em relação ao tratamento, ao 

temor das complicações imediatas e tardias, às hospitalizações e frequentes visitas 

ao médico ou à incerteza quanto ao seu futuro. 

 

Foi muito difícil, porque se trata de uma criança, né? A gente não 
esperava! Eu fui levar ela achando que ela tava com uma 
pneumonia, que ia tratar, vir medicada e pronto! No entanto [silêncio], 
foi muito difícil pra mim e pra mãe dela. (E5) 
 
 
Foi um choque [voz embargada] [...] Foi um choque pra todo mundo, 
porque ninguém tava esperando. Eu fiquei meses chorando. Eu 
tocava no assunto e chorava, chorava. Então, foi assim, horrível, 
horrível. (E6) 
 

 
A vida da mãe e dos familiares é estremecida diante do diagnóstico. Eles 

vivenciam fases difíceis, uma vez que o bem-estar de um membro afeta inteiramente 

a condição dos outros. Eles experimentam, então, vários sentimentos que 

perpassam pelo medo, desespero, insegurança, angústia e tristeza. Todos passam a 

conviver com um temor permanente por conta do estado de saúde debilitado do ente 

querido, do sofrimento determinado pelo tratamento, do comprometimento de sua 

integridade física e psicológica, e da normalidade da vida que ele já não pode mais 

ter (SILVA et. al., 2002).  
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As cuidadoras evitam demonstrar emoção diante das crianças, o que, 

segundo Rabuske (2004), é uma tentativa de conservar a posição de protetoras e de 

demonstrar controle frente à nova situação. Assim, elas necessitam de um momento 

próprio para se recompor do choque sofrido. 

Como se vê, para as entrevistadas, o impacto do diagnóstico constitui-se 

como um agente estressor, uma fonte de revolta, desespero e insegurança para as 

entrevistadas. Inegavelmente, a doença determinará mudanças na rotina dos 

envolvidos, com frequentes visitas ao médico, medicações e, até mesmo, 

hospitalizações. Requer mudanças de comportamento, atitude e adaptações frente 

às novas exigências impostas. 

 
 
Foi revoltante, mas eu não passava pra ele [...] Eu falava: “Ah, filho, é 
uma coisa simples. Não tem gente que tem que tomar remédio pra 
abaixar a pressão? Não tem gente que tem que tomar remédio pra ir 
ao banheiro? Você tem que tomar remédio pra controlar o açúcar. 
Normal! Só que, ao invés de tomar, você vai aplicar!”. Então, pra ele, 
nós passamos como se fosse uma coisa bem simples. (E9) 
 
 

Ego auxiliar é definido por Moreno (1993) como um “eu” mais desenvolvido 

que auxilia o “eu” menos desenvolvido, tendo como base o vínculo mãe-filho. A 

criança não tem capacidades neurológicas, físicas ou emocionais quando nasce 

para lidar com o grande número de estímulos que o mundo lhe oferece. Logo, para 

sobreviver a esse ambiente completamente novo, dependerá do auxílio do outros 

egos que “apresentam-se como extensões do seu próprio corpo, enquanto ela é 

demasiadamente fraca e imatura para produzir essas ações por seu próprio esforço”. 

Menegazzo et. al., (1995), afirmam que geralmente é a mãe aquela a desempenhar 

essa função, ainda que não exclusivamente. 
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5.2 Orientações 

 

As mães são expostas a situações complexas e difíceis diante do diagnóstico 

e prognóstico da doença crônica dos filhos. Muitas dessas situações poderiam ser 

minimizadas por profissionais treinados no reconhecimento das adversidades 

enfrentadas, fornecendo a elas um suporte, a fim de se restabelecer o equilíbrio 

familiar.  

 
 
 
 
Ah, no momento da internação, não recebi nenhuma orientação! A 
gente ficou na UTI esses cinco dias perdida! Ninguém vem conversar 
com você! Cê conversa com as enfermeiras e todo mundo com 
aquela cara de dó. Parece que a gente vai morrer! Pra mim, era uma 
doença assim, digamos, que terminal, né? [...] Faltou orientação logo 
no começo. Alguém que me acalmasse, porque a gente fica muito 
tenso, a gente fica muito nervoso, a família toda. (E7) 
 
Na verdade, as orientações foram muito básicas, muito superficiais, 
né? Falaram o que podia e o que não podia comer! A única coisa 
também que falaram é que podia ser hereditário, né? (E8) 
 
Falaram que nunca mais ia poder comer doce na vida, que tinha que 
fazer atividade física e cortar tudo que tinha carboidrato. Essa foi a 
orientação que eu tive! [...] Tive receio do que dar pra ele comer. Eu 
emagreci com ele cinco quilos em um mês. [...] Não tive orientação 
da nutricionista de que ele precisava de carboidrato, que ele tá em 
fase de crescimento e que o nosso organismo tem que ter 50% de 
carboidrato. Eu não tive essa orientação! Então, eu cortei tudo 
mesmo. (E9) 
 
Foi uma nutricionista dizendo o que era possível comer ou não, né? 
Aí ela me deu um cardápio, mas, assim, saí de lá cheia de dúvida [...] 
Eu e as minhas irmãs iam comprando as coisas e eu levava pro 
hospital, e quando ela passava, eu falava: “Isso pode? Isso pode? 
Isso pode?”. Ela foi me dando uma orientação porque eu fui atrás. 
(E6) 
 
No hospital, eu vou ser muito sincera, a única orientação que me 
deram foi que eu tinha que fazer o dextro, aplicar insulina e ponto! 
Mais nada! Ninguém me falou como ele deveria se alimentar, como 
que ia ser a contagem de carboidratos [...] A orientação foi quase 
nula! (E10) 
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Nesse momento de dor, angústia e medo, as mães necessitam de apoio dos 

profissionais de saúde no que diz respeito à terapêutica, ao regime alimentar, aos 

cuidados requeridos pela doença, ao reconhecimento dos sinais e sintomas, enfim, 

elas precisam ser preparadas para o universo do diabetes. 

 

Eu acho que, assim, esse é o momento que os pais mais precisam 
dessas informações, dessa orientação [...] O que me falaram sobre o 
diabetes foi que não podia comer doce. Pronto e acabou! Que ele vai 
ficar cego e amputar, e é isso! Você sai com isso! (E9) 

 

O possível despreparo dos profissionais e a “relatada” superficialidade das 

informações fornecidas pela equipe de saúde maximizam o sofrimento e prejudicam 

a qualidade da assistência prestada, comprometendo, assim, a vida da criança 

enferma. O momento da alta hospitalar, com a transferência dos cuidados da criança 

do ambiente hospitalar para o domiciliar, desencadeia um estado de 

desestruturação. Warzak et. al. (1993) frisam que as dificuldades mais constantes 

em relação ao DM1 estão relacionadas aos testes de glicose (no sangue e na urina), 

à dieta, à dinâmica familiar e à administração de insulina. 

 

Eu saí de lá sem saber aplicar direito a insulina, e o dia que ele teve 
alta eu falei: “Não, não vou levar ele pra casa porque eu não vou 
saber cuidar dele em casa, eu não sei o que dar pra ele comer, eu 
não sei nada! (E6)  

 

Grossi (1999) salienta a necessidade de os profissionais realizarem um 

trabalho planejado, integrado e com equidade, no que diz respeito ao atendimento 

prestado às famílias de crianças e adolescentes portadores de DM1, colaborando, 

dessa forma, com o controle domiciliar. 
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Zanetti e Mendes (2001) destacam que um programa de educação para 

crianças com diabetes deve priorizar a capacitação de todos os profissionais 

envolvidos, qualificando-os para o atendimento oferecido a esses usuários, a fim de 

minimizar o impacto da patologia e o sofrimento dos envolvidos.  

 

5.3 “Onde eu errei?” 

 

Segundo Huerta (1990), em se tratando de crianças, o esperado é que elas 

tenham saúde para crescer e se desenvolver dentro dos padrões definidos como 

normais, todavia, quando isso não acontece, os familiares passam a conviver com 

sentimentos de culpa, angústia, medo e depressão, ameaçando, assim, os hábitos 

da família e a rotina da casa. Esses sentimentos, normalmente, mesclam-se a outras 

demonstrações emocionais intensas provocadas pela decepção e pela sensação de 

fracasso no dever de proteger a criança, conforme ressaltam Menezes et. al. (2007).  

 

A gente sempre se culpa por tudo. Isso é mania de mãe, é normal. 
(E7) 
 
Eu me sinto culpada por que eu não tenho, entendeu? Como é que 
ele vai ter diabetes se nem doce ele come? (E4) 
 
 

Os sentimentos de culpa, medo e ansiedade vivenciados pelas entrevistadas 

revelam, de modo significativo, a aceitação ou a negação da doença de seus filhos 

(PILGER; ABREU, 2007). Para Gimenes (1994), o modo empregado pelo familiar no 

enfrentamento da enfermidade depende tanto das experiências vividas, dos valores 

e das crenças pessoais, como dos recursos sociais disponíveis. Segundo Valle 

(2001), na procura por respostas para a procedência da patologia do filho, os 
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responsáveis associam a doença, de etiologia desconhecida, a algo que fizeram, o 

que gera o sentimento de culpa. 

 

Eu me sinto culpada, né? Mas tem hora que eu paro, eu fico assim 
pensando: “Meu Deus, será que eu errei tanto assim?” Porque cê vê 
a pequena [filha mais nova] não tem esses problemas de nada. (E3) 
 
No começo eu falava: “O que eu fiz de errado?” [...] Tem que botar a 
culpa em alguém. Aí a gente se sente culpada, que é a pessoa mais 
próxima, né? Será que eu errei na alimentação? Todo mundo falava 
que era emocional. Será que eu traumatizei o menino e eu não tô 
sabendo? (E6) 
 
Até o ponto que eu ouvi dizer que diabetes é emocional eu me culpei 
totalmente, porque eu mudei de cidade várias vezes por causa do 
trabalho do meu marido. Eu sou separada do pai dele, eu sempre 
trabalhei fora [...] Por mais que eu tinha a minha mãe cuidando, tinha 
empregada, tinha babá, eu me sentia um pouco ausente, né? Então, 
se for de fundo emocional, eu me culpo sim! (E9) 
 
 

Uma das marcas mais visíveis na vida das mães é o sentimento de culpa 

quanto ao surgimento da doença, o que origina diversos questionamentos sobre os 

erros cometidos na criação da criança e constantes conflitos internos na tentativa de 

se entender o problema (VICENTE et. al., 2013). 

 

Eu tava pensando que era porque eu voltei a trabalhar, né?, e deixei 
ela com babá. Ela deve ter sofrido algum choque emocional, porque 
ela é muito apegada a mim e ao pai também, né? Eu tava achando 
que devia ser por causa disso. (E8) 

 

Assim, a ameaça constante que a doença representa para a vida da criança 

leva as mães a uma reflexão sobre suas condutas, sobre a dedicação e a atenção 

devotadas e, até mesmo, sobre os prováveis erros cometidos. 
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5.4 Hora de comer 

 

Após receberem o diagnóstico da patologia dos filhos, as mães alteram os 

seus hábitos de vida, passando a vivenciar o universo da doença. A alimentação é, 

sem dúvida, um dos primeiros elementos a serem modificados no dia a dia das 

crianças recém-diagnosticadas com diabetes. 

Para Maturana (2010), as famílias têm grande mérito na conservação da 

relação emocional da criança com o alimento, influenciando diretamente em seu 

paladar e gosto. É a partir do ambiente familiar que carregamos por toda vida os 

valores e preferências referentes à alimentação. O alimento e o modo de se 

alimentar são igualmente heranças culturais, carregadas de emoções e tradições 

transmitidas pela família aos pequenos. 

A ação de comer é extremamente complexa e não está vinculada apenas à 

nutrição, abrange ainda uma infinidade de sentimentos, emoções e valores culturais 

peculiares (PÉRES; FRANCO; DOS SANTOS, 2006). Leonardo (2009) pontua que o 

ato de comer vai além da simples ingestão de alimentos, engloba ainda as relações 

sociais, pessoais e culturais que estão compreendidas nesse ato. Come-se por 

prazer, não pelo valor nutricional do alimento.  

A relação emocional entre o indivíduo e o alimento, uma vez estabelecida, 

será levada por toda a vida, podendo, a todo o momento, ser recriada, considerando 

o meio em que o indivíduo encontra-se inserido (MATURANA, 2010). Para 

Maisonneuve (1977), toda mudança determina modificações bruscas e intensas de 

certo sistema de equilíbrio, uma etapa de ruptura, até que aconteça sua restauração. 

Normalmente, esse processo de mudanças vem acompanhado por tensão, 

sofrimento, nostalgia e angústia diante da nova realidade.  
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Os hábitos alimentares mudaram, porque senão ia ser muito 
trabalho, né? Fazer uma comida pra ela e uma pro restante é difícil, 
não tem como! (E8) 
 
Tamo comendo junto com ele. Nos primeiros dias, foi difícil [...] Ela 
[irmã] que fazia birra: “Eu não vou comer! Eu não quero esse pão 
velho, estragado, esse leite velho, ruim, eu não quero!” [...] Ela só 
olha pra ele e fala assim: “Caramba, nós tem que comer esse pão? 
Até quando?” (E3) 
 
A gente não está comendo coisas que ele não pode comer, né? 
Agora, tudo que ele pode comer a gente come também. (E4) 
 
A gente ficou anos sem comer pizza, sem comer banana, todo 
mundo, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei pra casa do 
hospital eu joguei tudo fora: bolacha... tudo que eu achava que ia 
fazer mal eu joguei no lixo. Eu fiz um saco e joguei fora. E aí eu fui 
pro supermercado, porque eu não tinha nada pra dar pra ele [...] E aí, 
automaticamente, todo mundo acaba entrando, né? Então, se ele 
não podia, ninguém podia! (E6) 
 
Na minha casa, agora, são todos diabéticos! Eu não só mudei a 
alimentação dele como a minha também. Eu não vou comer alguma 
coisa se eu não puder dar pra ele! (E9) 

 

Conforme pontuam Péres, Franco e Dos Santos (2006), o regime preconizado 

reveste-se de múltiplos significados, envolvendo o cerceamento da autonomia para 

se alimentar e a perda do prazer de comer e beber. Assim, os impedimentos 

determinados pela enfermidade e seu tratamento restringem a liberdade do indivíduo 

de fazer o que deseja.  

O tratamento, ao determinar restrições à vida da criança, acaba por prejudicar 

sua adaptação. A criança passa, então, a enfrentar diariamente grandes 

adversidades, já que o regime alimentar prescrito se prolongará por toda a sua vida. 

 

Eu fui falar pra minha filha que ela nunca mais ia comer chocolate na 
vida... Nossa, eu causei um rebuliço, porque ela começou a chorar 
dentro da UTI. Todos os médicos vieram me acalmar! (E7) 
 
Nós fomos à igreja a primeira vez que nós saímos com ele depois do 
diagnóstico do diabetes e, nesse dia, deram uma sacolinha de doce 
na igreja e ele saiu chorando porque ele não podia comer. (E9) 

 



49 
 

 
 

Para Santos, Zanetti e Sotero (2005), é especialmente por meio das 

limitações alimentares impostas que a criança adquire a percepção de suas 

restrições. A luta diária entre o desejo do alimento e a necessidade inevitável de 

contê-lo é constante em seu cotidiano. A vontade alimentar leva o enfermo a salivar, 

sofrer, transgredir, sentir prazer, reprimir, esquecer, mentir, sentir culpa, negar e 

admitir. A cobiça pelo proibido o faz feliz de uma maneira que somente ele é capaz 

de descrever.  

Zanetti e Mendes (2001) explicam que a adesão a um plano alimentar 

abrange transformações que começam dentro da própria casa, e o sucesso desse 

processo requer artifícios de adequação para promover tais transformações. O maior 

empecilho está relacionado aos carboidratos de rápida absorção (doces, balas e 

chocolates). 

Às vezes, dá aquele pico de revolta nela por ela quer comer o 
chocolate todo e não come mais, né? Aí ela fica brava! (E7) 

 

Decorrente dessa percepção da doença e da necessidade de seu controle e 

monitoramento há uma mágoa, que se expressa entre aquilo que se queria fazer, 

mas que não pode por causa da doença.  

 

Ele começou a falar semana passada: “Caramba, eu achei que essa 
porcaria ia passar, mas não tá passando nada, né?”. (E3) 

 

Sparapani e Nascimento (2009) destacam que a revolta é um sentimento 

corriqueiro vivenciado entre os diabéticos, sobretudo entre as crianças, impulsionado 

pelo sentimento de não se poder lidar com as inúmeras demandas impostas pela 

enfermidade. Segundo Araújo et. al. (2011), há um antagonismo entre a aceitação 

das restrições determinadas pela patologia e o anseio de render-se às privações que 
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a doença impõe. A questão alimentar ainda é ponderada como um obstáculo à 

rotina, visto que demanda restrições de alguns alimentos, ocasionando conflitos 

entre a mãe, os irmãos e a própria criança. 

 

5.5 Enfrentando a tempestade 

 

Aquino e Zago (2007) pontuam que, para superar as dificuldades impostas 

pelo diagnóstico do diabetes, as mães lançam mão de artifícios, como a crença em 

um “Ser” superior. A religião surge, então, como um elemento capaz de fornecer um 

suporte no momento de turbulências, colocando nas mãos do “Ser” sagrado o que o 

indivíduo na sua condição vulnerável e impotente não é capaz de controlar. 

 

Foi bem difícil, não é fácil! No início, foi um baque, mas Deus 
sustenta! (E9) 
 
Coloquei nas mãos de Deus! Ele me dá forças pra aguentar [choro]. 
Pra Deus nada é impossível! Eu tenho fé Nele! (E2) 

 
Nós não podemos fazer mais nada, mas Deus pode! (E5) 
 

 
Para Geertz (1989), culturalmente, a religião exerce inúmeras funções: 

revigora as energias na luta diária pela manutenção da vida, cria uma identidade de 

coesão entre os indivíduos e intensifica uma resistência cultural que, por si só, 

fortifica também a busca da religião como solução. Costa (2000) afirma que faz parte 

dessa entrega a submissão a Deus e a aceitação das condições caóticas da vida. A 

entidade divina, desse modo, comanda a vida dos homens, onde o inesperado (a 

doença) torna-se esperado, a casualidade é explicada e a fatalidade dá lugar à 

segurança. Logo, a fortificação do indivíduo através da religião, das práticas rituais, 
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ou mesmo, do clamor a Deus configura-se como uma tática acessível, sendo 

utilizada efetivamente pelos indivíduos frente à enfermidade (RABELLO, 1998). 

O processo de enfrentamento e/ ou aceitação da doença a partir da religião 

confere às mães força em um momento tão delicado e doloroso, e, ao mesmo 

tempo, é visto como uma forma de negociação, ainda que inconsciente, para a sua 

sobrevivência (AQUINO; ZAGO, 2007).  

Alguns estudos caracterizam esse período de enfrentamento das patologias 

como coping. Essa terminologia é caracterizada por adequações comportamentais e 

cognitivas capazes de auxiliar na redução do sofrimento dos envolvidos, conforme 

pontuam Panzini e Bandeira (2007). 

Costa e Leite (2009) destacam que o coping religioso é determinado pelo 

retorno do indivíduo à religião, a fim de suportar todo o estresse gerado pelo 

diagnóstico da doença, reduzindo, assim, as consequências emocionais negativas. 

Alguns autores fazem menção ao coping como um recurso utilizado para conter os 

possíveis estressores antes que eles se caracterizem como uma ameaça. 

Assim, as crenças religiosas são capazes de fortificar a esperança das 

entrevistadas frente à cronicidade infantil, revigorando suas energias na luta diária 

pela sobrevivência dos filhos. Entretanto, existem outras formas de coping utilizadas 

pelas mães para amenizar o sofrimento com o diagnóstico de uma enfermidade 

crônica. A mãe busca, então, fazer arranjos e adaptações no seu cotidiano para 

enfrentar as adversidades e limitações impostas pela doença. Lança mão de 

estratégias, como ir à escola para orientar os professores sobre a doença, não fazer 

distinção dos alimentos entre os membros da família para evitar o sofrimento da 

criança, recorrer aos serviços de saúde diante das emergências, dentre outras. 
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Assim, o coping configura-se como uma estratégia utilizada pelas entrevistadas para 

minimizar, ou mesmo, tentar mediar as repercussões do diabetes. 

O apoio familiar igualmente se constitui como uma importante forma de 

enfrentamento, já que ao atingir um membro da família, a doença crônica faz 

exigências urgentes, como por exemplo, a determinação de uma nova organização, 

que refletirá na identidade, na dinâmica e nos objetivos dessa família, possivelmente 

de maneira irreversível, destacam Walsh e McGoldrick (1998). 

 

Só recebi apoio da família mesmo e dos amigos, ainda mais porque 
eu tinha acabado de ganhar neném e todo mundo tava com medo 
que eu ficasse com depressão pós-parto. Mas, graças a Deus, eu 
fiquei forte. (E1) 

 

Todavia, enquanto muitos encontram apoio na fé, outros têm esperança na 

ciência e nos avanços tecnológicos. 

 

Eu tenho esperança, porque ele tem cinco anos. Eu tenho certeza de 
que com a ciência muita coisa vai ser mudada, muita coisa [...] A 
gente também tem muita esperança, como a ciência tá bem 
avançada, de que possa ter uma cura, né?, através das células-
tronco. A gente tem essa esperança. (E1) 
 
A ciência tá muito avançada, né? Espero que logo, logo eles 
descubram a cura! (E3) 
 
 

O progresso técnico e científico nutre as esperanças das mães em amenizar 

o seu sofrimento frente à cronicidade dos filhos. De acordo com Price (1996), a 

ciência coopera não somente com investigações que expandem a análise das 

situações restritivas da vida (amputação de membros ou segmentos corporais, 

comprometimento visual, dentre outros), como também com a exploração da 

terapêutica através dos fármacos, gerando, assim, alternativas e instrumentos de 

adaptação capazes de oferecer ao indivíduo melhores condições de vida. 
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Campbell, Schatz e Chen (2014) pontuam que os avanços tecnológicos 

potencializam as oportunidades para aprimorar os resultados do diabetes, 

entretanto, o gerenciamento intensivo e bem-sucedido da patologia permanece 

impulsionado pela capacidade e motivação do paciente e sua família em dedicar 

esforços e tempo necessários para a manutenção dos níveis sanguíneos em valores 

próximos ao normal. 

 

5.6 A escola 

 

A escola é o primeiro local de repercussão da doença para a criança frente à 

sociedade. O professor exerce um papel significativo na educação infantil, não só 

como educador e facilitador do conhecimento, mas também como mediador da 

aprendizagem (BULGRAEN, 2010), sendo o responsável direto pelos cuidados 

dedicados à criança em função da doença durante o período escolar.  

As mães relatam apreensão e medo em relação ao ambiente escolar por 

considerarem que a criança ficará a mercê de profissionais despreparados no que 

diz respeito ao manejo da doença. Da Nóbrega et. al. (2010) pontuam que o 

despreparo da escola quanto às necessidades desse aluno acaba por transformar 

um ambiente que deveria ser sua principal fonte de apoio social em um ambiente 

estressor. 

Não estão preparados nem um pouco! Nem a enfermeira lá da 
escola não conhecia nada, nada, nada. Aí teve uma excursão, eu fui 
conversar com a coordenadora, também ninguém sabia nada [...] Eu 
é que tenho que procurar alguma coisa pra dar pra professora ler! Eu 
falo: “Qualquer coisa, vocês me ligam”. É mais fácil do que eu tentar 
explicar, né? (E7) 
 
Eu deixei orientação sim, mas até então de deixar orientação e a 
pessoa se lembrar na hora? A gente fica preocupada, né? É 
complicado. (E8) 
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Eu acho que nenhuma escola está preparada! E pras mães com 
crianças pequenas, eu acho que é um desafio maior, porque você 
não pode deixar a criança sem ter o contato com a escola, porque 
faz bem, mas, ao mesmo tempo, te dá um medo [...] Eu fiquei uma 
semana na escola, imprimi papel, falei sobre o assunto e duas vezes 
já me ligaram dizendo: “Ah mãe, ele tá se queixando que tá tonto e o 
que a gente faz?”. (E10)  

 

De acordo com Turatti (2012), a disseminação das informações sobre a 

patologia em questão deve acontecer em todos os locais frequentados pela criança, 

especialmente nos lugares em que ela permanece por longos períodos, evitando, 

assim, a insegurança e o medo experimentados pelas mães. 

 
Todo começo de ano a gente conversa com a professora. Algumas 
têm a boa vontade de fazer o dextro, de ajudar [...] A professora 
desse ano já é mais resistente. Às vezes, ele pede, fala que tá mal e 
ela resiste [...]. Ela fala que fica com medo de furar o dedinho, mas 
eu já expliquei pra ela que é necessário [...] É melhor furar o dedo do 
que ele passar mal na escola. (E6) 
 
Outro dia ele veio: “Não quero que mande mais o meu aparelho que 
mede o dextro pra escola”. “Por que, filho?” [...] “Por que lá eu falo 
que tô fraquinho [quando ele fala que tá fraquinho é porque ele tá 
com a glicose baixa] e ninguém mede, eu fico andando pra cá e pra 
lá e ninguém quer medir, então, não manda!” [...] Eles não estão 
preparados, infelizmente. (E6) 
 
Ontem, ele ficou meio ruim na escola, ele escorregou e caiu, né? Aí 
elas tiveram medo e me ligaram. Quando eu cheguei lá, ele tava 
suado, tava pálido, mas aí passou. Elas tiveram medo de dar alguma 
coisa e me ligaram. (E3) 

 

Simões et. al. (2010, p. 654) afirmam que 

 

[...] o conhecimento é uma das ferramentas mais poderosas para 
trabalhar a promoção da saúde, pois capacita o indivíduo ao 
autocontrole e à decisão do que é melhor para si próprio, sendo que 
neste sentido, “os professores, como educadores e facilitadores da 
construção do conhecimento, necessitam também possuir 
conhecimento sobre a saúde do escolar”. 
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Baseada na Constituição Federal de 1988, seção II, artigo 196, que diz que “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos” (BRASIL, 

1988), e nos princípios doutrinários do SUS – universalidade, que prevê a atenção 

à saúde, por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão; equidade, que prevê a 

todas as pessoas o acesso às ações e serviços em igualdade de condições; e a 

integralidade, que prevê a atenção à saúde da população brasileira –, a escola 

infantil necessita de um melhor preparo para receber esses alunos com o diabetes. 

Seria interessante que a área da saúde proporcionasse parceria com o setor 

escolar para uma melhor capacitação dos funcionários. Algo que se adapta 

perfeitamente a filosofia da Estratégia Saúde da Família (ESF), fornecendo suporte 

quanto à técnica do dextro e aplicação da insulina, reforçando a necessidade de 

monitorização diária dos níveis glicêmicos da criança, sanando as possíveis dúvidas 

apresentadas, enfim colaborando nessa tarefa.  

A realidade é que significativa parte da responsabilidade em melhorar esse 

cuidado no ambiente escolar recai sobre as próprias mães/ cuidadores num esforço 

exaustivamente repetitivo e anual. 

 

De três em três anos, muda a equipe [...] Então, eu sempre imprimo: 
“Como cuidar do diabetes na escola”. Imprimo as folhas, entrego, 
converso, vou lá, explico, falo do atendimento de primeiros socorros 
– o que tem que ser feito –, mando açúcar pra ele [...], explico que 
tem que colocar diretamente o açúcar na boca dele se tiver muito 
baixa até alguém chegar [...] Quando tá muito alta, eles me ligam pra 
eu ir buscar, porque ele fica muito agitado [...]. Então, eu conto com a 
boa vontade de quem tá trabalhando lá, entendeu? (E6) 
 
A escola não está preparada. Eles não sabem dos novos métodos 
[...], não sabem dos sintomas, se tá alta ou baixa [...] Então, eles não 
têm muito conhecimento disso [...]. Acham que é só doce e 
esquecem que tudo vira açúcar. (E9) 
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Diante da insegurança em relação à capacidade dos educadores em lidar 

com os seus filhos, as mães apresentam receio com o ambiente escolar, já que, em 

suas concepções, um ambiente seguro é aquele que dispõe de indivíduos aptos 

para lidar com as intercorrências e dar seguimento ao tratamento recomendado, 

conforme afirmam Leite et. al. (2008). 

As sucessivas ocorrências de hipoglicemia durante ou, até mesmo, 

posteriormente ao término do exercício são um dos desafios enfrentados pelas 

entrevistadas para a realização de atividade física pelos filhos (TSALIKIAN et. al., 

2005; GIANNINI; MOHN; CHIARELLI, 2006). 

 

Tipo educação física é um dia pra mim horrível, porque, com 
atividade física, a glicose abaixa. Então, eu tenho que deixar um 
pouco mais alta pra ele poder fazer educação física pra poder dar a 
queda. Então, é bem complicado. (E6) 
 
 

Um estudo realizado por Zanetti e Mendes (2001) relata o receio dos pais em 

relação à vulnerabilidade da escola e do corpo docente no que diz respeito aos 

episódios de hipoglicemia em crianças diabéticas. De acordo com Santana e Silva 

(2009), o professor de educação física deve compreender intensamente os 

mecanismos fisiológicos resultantes da atividade física no corpo do aluno para que 

possa reconhecer mais rapidamente as crises de hipoglicemia (muito frequentes) e 

de hiperglicemia (menos frequente, porém não menos perigosa do que a 

hipoglicemia). 

O reconhecimento pelos professores dos sinais e sintomas típicos da 

enfermidade é essencial para a manutenção da integridade física dos alunos 

diabéticos, que também devem estar aptos a realizar os primeiros atendimentos em 

caso de intercorrências, garantindo, assim, a segurança das crianças. Além disso, os 
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professores devem ter os telefones dos responsáveis da criança para entrar em 

contato quando houver necessidade. Profissionais bem treinados e informados 

sobre a doença podem interferir de forma decisiva na vida das crianças portadoras 

de DM1. 

 

5.7 “Ô diabético!” 

 

De acordo com Goffman (1980), os indivíduos são classificados pela 

sociedade a partir das características e/ ou qualidades consideradas comuns e 

naturais, vistas como referência. A partir do momento em que o indivíduo deixa de 

se encaixar nos moldes estabelecidos pela sociedade, torna-se uma pessoa 

imperfeita e diminuída, levando consigo o fardo do estigma. Vivencia, dessa forma, 

um conflito permanente entre a identidade social legítima e a identidade social 

ilusória. Se as crianças não se encaixam nos padrões pré-estabelecidos como 

normais, podem sofrer discriminação pelos colegas de classe ou serem vítimas de 

constantes agressões físicas e psicológicas, o que se configura como bullying, 

conforme afirmam Hockenberry, Wilson e Inkelstein (2006). 

Fante (2005, p. 28-29) descreve o bullying como um 

[...] conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que 
ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos 
contra outro(s), causando dor, angústia e sofrimento. Insultos, 
intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam 
profundamente, acusações injustas, atuação de grupos que 
hostilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos 
levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, 
são algumas das manifestações do “comportamento bullying”. 

 

O bullying é categorizado por Lopes Neto (2005) como direto e indireto. 

Configura-se como direto quando as vítimas são atacadas com agressões, ameaças, 

roubos e gesticulações que geram constrangimento; e indireto quando os atos 
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provocam o isolamento social, incluindo a difamação, a indiferença e a exclusão do 

indivíduo.  

Ele falou pra mim que a outra [referindo à colega de classe] falou: 
“Tomara que esse diabético morra!”. Então, ele chegou em casa e 
ficou meio chateado, falou pra mim e chorou [...]. Eu falei pra ele: 
“Filho, não põe na cabeça, finge que você não tá ouvindo o que eles 
falam pra você!”. Tem coisas que falam pra ele que ele fica meio 
triste. (E3) 

 

Segundo Silva (2010), as consequências do bullying escolar são as mais 

variadas possíveis, determinando sofrimento às vítimas em proporções 

diferenciadas. Muitas crianças levarão as “cicatrizes” provocadas pelo bullying para 

a vida adulta, necessitando de apoio psicológico e/ ou psiquiátrico para superá-las. A 

criança poderá desenvolver ainda depressão; fobia escolar e social; problemas 

psicossomáticos; anorexia e bulimia; ansiedade generalizada; além de poder 

intensificar problemas preexistentes, devido à continuidade da exposição às 

condições estressoras a que são submetidas. 

 
Ele sofreu bullying na escola ano passado. Ele ganhava certificado 
de um dos melhores alunos da escola e as notas foram lá pra baixo 
[...] Um dia, chegou em casa chorando dizendo que não aguentava 
mais a escola, que não suportava mais a escola! Aí eu fui procurar 
saber [...] Os alunos ficam falando: “Ah, não dá pra ele não, porque 
ele é diabético [...]”. Colegas de classe encontrando com ele no 
corredor e dizendo: “Ô diabético!”. (E9) 

 

Fante (2005) salienta que o bullying traz consequências nocivas para as 

vítimas, podendo originar o desinteresse do aluno pela escola, absentismo, evasão 

escolar, déficit de concentração e aprendizagem, e diminuição do rendimento 

escolar. O problema se torna ainda mais grave quando a própria instituição rejeita o 

aluno em função da sua condição.  
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Quando a gente descobriu que ele tava com diabetes, a gente tirou 
ele da escola, porque a escola não aceitou ele [...] A diretora da 
escola foi bem categórica: “Nós não aplicamos, nós não 
monitoramos, nós não fazemos nada! Você vai ter que vir aqui ou 
pedir pra alguém vir ou contratar um técnico de enfermagem [...] 
”Fiquei sem chão [...] Optei por tirá-lo da escola. Aí ele ficou um ano 
praticamente sem escola. Voltou esse ano, só que em outra escola. 
(E10) 

 

A escola deve ser um ambiente de combate à discriminação, fundamentando-

se no princípio da diversidade humana, desempenhando um papel inclusivo e 

acolhedor, não um espaço seletivo e segregador de crianças consideradas 

diferentes em função de suas patologias. A doença de um indivíduo não deve ser 

vista isoladamente como um impedimento ou obstáculo ao seu acesso à educação. 

Segundo Ramalho et. al. (2008), a escola tem o dever de proporcionar o 

convívio com as diversidades, que devem ser vistas como algo natural, ou seja, 

como um fruto da singularidade humana, e não como um rótulo negativista. Somente 

uma escola inclusiva será capaz de combater atos e/ ou ações discriminatórias, 

produzindo, assim, sociedades interdependentes e abertas. 

Como se vê, as mães e as instituições escolares exercem um papel 

imprescindível na identificação de hábitos e comportamentos anormais exercidos 

pelas crianças. Os episódios de bullying podem ser minimizados por meio da 

elaboração de programas educativos realizados pelos profissionais da educação, a 

fim de orientar os alunos acerca da patologia. A escola pode também realizar 

campanhas com o intuito de prevenir e combater a violência escolar, além de 

encaminhar as vítimas e os pais a serviços especializados. 
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5.8 Recreio 

 

O diabetes pode acarretar diversos desafios para a criança no ambiente 

escolar, principalmente vinculados à dieta (FIALHO et. al., 2011). 

 

É uma preocupação. A gente até já orienta ele, fala que ele não 
pode, manda o “lanchinho” [...] A escola também fica de olho. (E1) 
 
A escola até dá o lanche, porque é escola do município, eles têm a 
merenda. Tem dia que é um bolinho de laranja e ela fala: “Vó, hoje, 
foi bolinho” [...] Ela reclama [...]: “Não pude comer, né?”. (E5) 

 

Há garantias legais de uma dieta escolar específica destinada a estudantes 

com necessidades alimentares diferenciadas presentes na Lei nº 11.947, artigo 2º, 

inciso VI, que visa 

[...] garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, com 
acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas 
entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de 
atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade 
social (BRASIL, 2009, p. 2). 
 
 

O intuito dessa lei é assegurar uma alimentação individualizada nas escolas 

de Educação Infantil e Ensinos Fundamental e Médio das redes públicas e privadas 

para crianças com necessidades especiais, como é o caso das portadoras de DM1. 

O que se observa, no entanto, é que, em algumas instituições de ensino, faltam 

alimentos apropriados destinados aos alunos diabéticos, obrigando-os a levarem 

para a escola o lanche preparado em casa e a resistirem diariamente aos alimentos 

inadequados à sua condição fornecidos pela escola. 

O intervalo para o lanche escolar propicia a interação grupal. Flandrin e 

Montanari (1996) afirmam que a comensalidade, ou seja, o ato de comer em grupo 
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configura-se como um modo de começar uma relação ou de mantê-la. Para 

Rodrigues (2012), o alimento é visto como um componente de sociabilidade, 

ultrapassando as necessidades fisiológicas de sobrevivência e exercendo um papel 

muito mais amplo. Além disso, a alimentação transcende o papel biológico, 

envolvendo também a sociabilidade entre os indivíduos e, portanto, reforçando as 

relações.  

 

Ele come separado das outras crianças [...] O meu marido vai lá e 
fica do horário da entrada até o intervalo, porque, depois que ele 
come, tem que colocar a insulina através da bomba e ele não sabe 
manusear. O meu marido faz esse trabalho. Ele come separado das 
outras crianças por esse motivo. (E6) 
 
Hoje, tinha festinha na escola e ele não foi [...] Não que ele não 
possa comer, agora, com a bomba, ele pode, só que, assim, 
imediatamente depois que ele come, eu tenho que fazer a contagem 
de carboidratos e colocar a insulina, e eu não vou tá lá pra fazer isso 
[...] Então, eu prefiro não mandar. E outra, se eu mandar e proibir ele 
de comer, também vai ficar horrível [...] Desde que ele ficou 
diabético, ele não participa mais dessas festas. (E6) 

 

A doença crônica pode acabar determinando o isolamento do portador do 

convívio social com outras crianças, devido às rígidas restrições impostas pelo 

tratamento, sendo também uma forma de proteção das mães, que precisam evitar as 

transgressões alimentares dos filhos. Instintivamente, as mães tendem a proteger 

seu rebento, porém a superproteção pode potencializar eventuais problemas 

comportamentais e emocionais da criança, como imaturidade afetiva, instabilidade 

de humor, ausência de confiança em si, além de uma grande dependência dos pais 

(ANJOS, 1982). 

 

A gente ficou mais de um ano e meio sem ir a nenhuma festa, nem 
casamento, nada! Porque, assim, vai comer o quê? Vai ver os outros 
comendo? É chato, né? (E6) 
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Góngora (1998) pontua que, em alguns casos, há limitação da vida social da 

família, que se priva de frequentar locais onde o filho poderia estar em contato com 

alimentos considerados inadequados para a sua doença. As enfermidades crônicas, 

assim, podem ocasionar o isolamento social dos indivíduos, deixando o doente mais 

suscetível a transtornos emocionais, criando obstáculos para o enfrentamento da 

enfermidade e perpetuando o estigma da doença. 

 

5.9 “Mal de comer alguma coisa” 

 

A família passa por várias fases em resposta à doença da criança. É possível 

que diante do diagnóstico de cronicidade infantil, as mães/ responsáveis passem por 

estágios semelhantes aos vivenciados por pacientes terminais durante a 

aproximação da morte, descritos por Kübler-Ross (1994). Logo, admite-se que seja 

possível trazer essa teoria concebida a partir de um olhar aos enfermos para o 

contexto dos responsáveis. A autora pontua que os cinco estágios são: negação 

(como uma forma de defesa diante da criticidade do momento), revolta e/ ou raiva, 

barganha, depressão e, finalmente, aceitação. 

 

No dia que o médico me falou que os exames deram alterados e que 
ele tinha diabetes, não aceitei! Refiz todos os exames! Pra mim, só 
podia ser erro do laboratório. (E2) 

 
Minha irmã logo pediu pra repetir o exame, porque ela trabalha em 
um laboratório [...]. A gente repetiu e aí constatou o diabetes. (E10) 
 
Foi revoltante! Não desejo isso pra ninguém! (E9) 
 
No início, a gente ficou meio revoltado! Porque o meu filho? Mas a 
gente não é melhor do que ninguém, né? Tem que aceitar! (E1) 
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Vale ressaltar que essas etapas são dinâmicas, ou seja, um indivíduo que 

esteja na fase de aceitação, por exemplo, poderá regredir para as etapas anteriores. 

A criança enferma, também poderá vivenciar essas fases, no percurso da doença. A 

barganha é frequentemente utilizada pelas mesmas com as mães e profissionais de 

saúde, a fim de conseguirem alguma vantagem pelo fato de estarem doentes. 

 
“Eu vou correr até ficar fraquinho, vocês vão ver!”. Aí, no começo, ele 
sensibilizava a gente. Depois, a gente começou a falar: “Então, pode 
correr!”. Ou, então, ele queria comer alguma coisa, eu falava: 
“Espera um pouquinho, espera baixar a glicose pra você comer!”. Eu 
vou me matar de correr, então, pra poder comer o que eu quero!”. 
Agora, parou um pouco, porque ele viu que já não “cola” mais. (E6) 
 
Às vezes, ele fala: “Mamãe tô me sentindo mal”. E eu: “É? Mal do 
quê?”. “Mal de comer alguma coisa”. Não é que ele tá se sentido mal, 
é que ele tá com vontade de comer alguma coisa. Então, assim, a 
gente vai explicando. (E10) 

 

Estudos realizados demonstraram que algumas mães de crianças portadoras 

de doenças crônicas tinham excessiva paciência com os filhos, o que pode estar 

associado a questões referentes à superproteção da criança (BRADFORD, 1997; 

WASSERMAN, 1992), ao passo que outras se caracterizavam como rígidas no que 

diz respeito à imposição de limites aos filhos (BRADFORD, 1997; QUITTNER; 

OPIPARI; ESPELAGE,1998). 

Segundo Castro e Piccinini (2002), negar os desejos das crianças crônicas 

gera um grande conflito interno nas mães. Wasserman (1992) destaca que as 

dificuldades das mães de crianças doentes crônicas em impor limites podem trazer 

grandes consequências para o controle dos impulsos da criança, que, 

eventualmente, pode buscar tirar vantagem da doença para evitar situações 

desagradáveis para si. Somada a isso, a debilidade física da criança enferma pode, 

inúmeras vezes, levar as mães a terem temor de usar práticas educativas 
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coercitivas, por receio de prejudicar o estado de saúde já fragilizado da criança 

(PICCININI et. al., 2003). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo explorou alguns aspectos da vida de crianças portadoras 

de DM1 a partir da vivência das mães/ responsáveis, envolvendo o universo da 

patologia e sua demanda pela readequação efetiva do núcleo familiar à nova 

realidade, com a participação ativa dos envolvidos em todo o processo. 

O cotidiano de crianças diabéticas e suas famílias são permeados por 

inúmeros desafios, como a administração dos sintomas; o enfrentamento das 

consequências físicas do tratamento e psicológicas da doença; dúvidas no que diz 

respeito à alimentação adequada; receio quanto às complicações características da 

doença, dentre outros. Qualificar o cuidado à criança diabética requer a busca de 

estratégias efetivas, por meio de uma abordagem integral, abrangendo os elementos 

psicossociais, fisiopatológicos, educacionais e de reorganização da atenção à 

saúde. 

Nem sempre o estabelecimento de vínculos interpessoais entre os 

profissionais de saúde, a escola e a família ocorre de maneira a contemplar as 

necessidades de cuidados, questão muito presente neste estudo. Esses vínculos 

favorecem os sentimentos de proteção, acolhimento, amparo e segurança dos pais, 

com influência direta em sua integridade psicológica. Da mesma forma, a percepção 

dos profissionais de saúde sobre a importância dos familiares como facilitadores e 

cuidadores na adaptação da criança precisa ser estimulada para a superação diária 

dos desafios impostos. 

Como qualquer estudo de natureza qualitativa, as percepções aqui apontadas 

não apresentam necessariamente alta validade externa. Este estudo apresenta duas 

outras limitações relacionadas às opções metodológicas iniciais. Primeiro, a 
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abordagem de apenas de um serviço de saúde. Segundo, a não inclusão da pré-

categoria “tratamento”, notadamente um dos aspectos mais centrais e complexos na 

vida dessas crianças e familiares. Tanto a conveniência da amostra como a 

ausência da questão terapêutica foram opções conscientes no sentido da 

exequibilidade de um estudo inicial de mestrado, que partindo do zero contemplou 

todas as etapas desde a confecção do projeto. No segundo caso, por exemplo, 

agregaria toda uma revisão e problematização que iria desde os tipos, doses e 

técnicas de aplicação de insulina; o medo de agulhas; aspectos técnicos e pessoais 

da monitorização dos níveis glicêmicos; aderência; qualidade da abordagem médica 

e equipe etc., como se praticamente acrescentasse um novo estudo. 

Do exposto, conclui-se que para essas famílias o diabetes infantil determina 

alterações significativas no cotidiano não somente da criança enferma, como de 

todos seus membros. A participação de todos interfere de maneira efetiva no 

enfrentamento dos obstáculos da vida, fortalecendo a resiliência, melhorando a 

qualidade de vida e, portanto, o controle da doença. Resta aos profissionais da 

saúde maior clareza sobre toda a dimensão social envolvida no cuidado dessas 

crianças. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “Experiências e sentimentos relacionados ao cuidado de 
crianças com Diabetes Mellitus tipo 1”. 
 
Prezado participante, 
 
Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: Experiências e 
sentimentos relacionados ao cuidado de crianças com Diabetes Mellitus tipo 1, 
desenvolvida por Kamilla Arruda Barbosa, aluna do Mestrado de Saúde Coletiva da 
Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), sob orientação do Prof. Dr. 
Guilherme Arantes Mello. 
 
O objetivo central do estudo é compreender a vivência das mães ou responsáveis no 
cuidado de crianças portadoras de Diabetes Mellitus tipo 1, tais como expressas por 
elas próprias, em um Ambulatório de Especialidades Médicas, localizado na cidade 
de Santos - SP. 
 
Sua participação é voluntária, isto é, não é obrigatória, e você tem plena autonomia 
para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 
momento, sem qualquer penalização ou contrariedade. 
 
Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 
prestadas. Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos 
resultados da pesquisa, e o material será armazenado em local seguro. A qualquer 
momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do 
pesquisador informações sobre sua participação e/ ou sobre a pesquisa, o que 
poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 
 
Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 466/12, do Conselho 
Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 
dignidade, nem à sua saúde como um todo. 
 
A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de entrevista 
feito pela pesquisadora do projeto. A entrevista somente será gravada com a sua 
autorização. O tempo de duração da entrevista é de aproximadamente 40 minutos. 
 
As entrevistas serão transcritas na íntegra, para que não sejam perdidas 
argumentações expressivas relatadas sobre as experiências vivenciadas. 
 
Toda pesquisa possui riscos potenciais, maiores ou menores, de acordo com o 
objeto de pesquisa, seus objetivos e a metodologia escolhida. Neste caso, há o risco 
de constrangimento, principalmente durante a entrevista ou a observação, e o risco 
de dano emocional, como choro, nervosismo e tristeza ao relembrar dos fatos 
vivenciados. 
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Caso ocorram problemas de ordem emocional ou psicológica, ou outros problemas 
de saúde em geral, o participante será avaliado por um dos médicos que se 
encontrarem no ambulatório e, se necessário, será encaminhado ao serviço 
correspondente do município. 
 
Esperamos que este estudo traga informações importantes acerca das experiências 
e sentimentos vivenciados no cotidiano das mães ou responsáveis por crianças 
portadoras de Diabetes Mellitus tipo 1, de forma que o conhecimento que será 
construído a partir desta pesquisa possa contribuir para uma atenção integral aos 
usuários do serviço de saúde; para uma melhor adesão dos pacientes ao 
tratamento, a partir da compreensão, pelos profissionais da saúde, das experiências 
vividas pelos usuários; e para um melhor relacionamento com a equipe de saúde. A 
pesquisadora compromete-se a divulgar os resultados obtidos, em palestras, 
congressos, reuniões científicas, relatórios individuais para os entrevistados, artigos 
científicos e com a dissertação. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 

Assinatura do participante 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contato com a pesquisadora responsável: 
Kamilla Arruda Barbosa. 
E-mail: kamilla_barbosa@yahoo.com.br/ kamillabarbosa04@gmail.com 
Celular: (13) 98165-6555. 
Orientador: Prof. Dr. Guilherme Arantes Mello. 
E-mail: guilherme.mello@unisantos.br 
Celular: (19) 99184-8833. 
 

mailto:kamilla_barbosa@yahoo.com.br/
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APÊNDICE B – IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Nome:__________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_____ Sexo:  M  F 

RG Nº:____________________ Profissão:_____________________ 

Endereço:______________________________________Nº_______ 

Compl.:_______________________Bairro:____________________ 

Cidade:_________________Estado:______ CEP:_______________ 

Telefone: (___) ______________ E-mail:______________________ 

 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

 

Concordo que a entrevista seja gravada 

Não concordo que a entrevista seja gravada  

 

 

_______________________________________________________ 

(Assinatura do sujeito da pesquisa) 

 

 

*Este Termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para o 
pesquisador. 
 
**Todas as páginas deverão ser rubricadas pela pesquisadora e pelo sujeito de pesquisa. 

 

 


