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RESUMO 

 

O Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) é uma doença caracterizada pela destruição 

das células beta do pâncreas levando à deficiência absoluta da produção de 

insulina, podendo ser autoimune ou idiopática. Diversos fatores ambientais podem 

influenciar o desenvolvimento desta patologia, dentre eles incluem-se fatores 

externos como a nutrição, infecções virais, peso ao nascer, idade materna, 

crescimento infantil aumentado, estresse e condições socioeconômicas. O objetivo 

do presente trabalho foi descrever as características bio-sociocomportamentais de 

indivíduos com Diabetes Mellitus Tipo 1 e a possíveis  relações destas 

características com a ocorrência da patologia. Trata-se de um estudo observacional 

transversal com 399 indivíduos, sendo 202 com o diagnóstico de DM1 e 197 

controles não diabéticos, pareados por sexo, idade e etnia, que responderam a um 

questionário com perguntas que versaram sobre informações bio-

socioecomportamentais, nos intervalos das consultas médicas na Unidade Básica de 

Saúde Centro “Dr. Alpheu de Vasconcelos Sampaio" e Hospital Estadual de Bauru 

Dr. Arnaldo Curvêllo. Para análise dos dados utilizou-se o teste do qui-quadrado nas 

variáveis qualitativas nominais, o teste de Mann-Whitney nas variáveis qualitativas 

ordinais e o teste “t” nas variáveis quantitativas, o coeficiente de correlação de 

Spearman (variáveis qualitativas ordinais) e de Pearson (variáveis quantitativas) 

para verificar correlação entre variáveis. Adotou-se o nível de significância de 5% 

(p<0,05) em todos os testes estatístico. 

 Os resultados mostraram que a renda familiar predominante é a de um a três 

salários mínimos, que o parto cesárea foi o mais evidente nos dois grupos. Com 

relação ao mês do diagnóstico, notou-se que ocorreu mais na estação de inverno, 

nos meses de junho e julho e evidenciou que a idade ao diagnóstico tem diminuído 

nos últimos anos. A infecção viral mais frequente foi a catapora. Quanto à doença 

periodontal, o estudo mostrou que a maioria desconhece que ela é uma das 

complicações do diabetes. Verificou-se que o parto normal ou vaginal contribuiram 

para o não desenvolvimento do DM1, e que o intervalo maior do que 5 anos entre os 

irmãos  e a catapora estiveram associados ao DM1. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus tipo 1. Doença Periodontal. 

Aleitamento Materno. Infecções virais.  





ABSTRACT 

Bio-social behavior relation the occurrence of Diabetes Mellitus Type 1 

 

Diabetes mellitus type 1 (DM1) is a disease characterized by the destruction of 

pancreatic beta cells leading to absolute deficiency of insulin production, may be 

autoimmune or idiopathic. Several environmental factors may influence the 

development of this pathology among them include external factors such as nutrition, 

viral infections, birth weight, maternal age, increased infant growth, stress and 

socioeconomic conditions. The objective of this study was to describe the bio-socio-

behavioral characteristics of individuals with Type 1 Diabetes Mellitus and the 

possible relationship of these characteristics with the occurrence of the disease. This 

is a cross-sectional observational study of 399 subjects, 202 diagnosed with type 1 

diabetes and 197 nondiabetic controls matched for sex, age and ethnicity, who 

answered a questionnaire with questions that were about bio-socioecomportamentais 

information in ranges medical consultations in the Basic Health Unit Centre "Dr. 

Alpheu Sampaio de Vasconcelos "and Bauru State Hospital Dr. Arnaldo Curvello. 

Data analysis used the chi-square test in nominal qualitative variables, the Mann-

Whitney test in the ordinal qualitative variables and the" t "in quantitative variables, 

Spearman's correlation coefficient (ordinal qualitative variables) and Pearson 

(quantitative variables) to check correlation between variables. We adopted the 

significance level of 5% (p <0.05) in all statistical tests. 

 The results showed that the predominant family income is from one to three 

minimum wages, the cesarean delivery was most evident in both groups. Regarding 

the month of diagnosis, it was noticed that there was more in the winter season in the 

months of June and July and showed that the age at diagnosis has decreased in 

recent years. The most common viral infection was chickenpox. As for periodontal 

disease, the study showed that most are unaware that it is one of the complications 

of diabetes. It was found that normal vaginal delivery or contributed to the 

development of non-DM1, and that the greater range than five years between the 

brothers and chickenpox were associated with DM1. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus. Diabetes mellitus type 1 Periodontal Disease. 

Breastfeeding. Viral Infections. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo variado de doenças que tem em comum 

níveis elevados de glicose no sangue causado pela falha na ação da insulina, na 

secreção da insulina ou em ambos (Sociedade Brasileira de Diabetes 2014-2015). 

Atualmente a classificação do DM fundamenta-se na etiologia e não no 

tratamento, assim, a nomenclatura DM insulinodependente e DM 

insulinoindependente não são mais utilizadas (Sociedade Brasileira de Diabetes 

2014-2015).  

 A Organização Mundial da Saúde e a Associação Americana Diabetes (ADA)  

propõem uma classificação que incluem quatro classes clínicas:1. Diabetes Mellitus 

Tipo 1(DM1) sendo a patologia causada pela deficiência completa da secreção de 

insulina, devido a danos nas células beta pancreáticas, 2. Diabetes Mellitus Tipo 2 

(DM2) sendo consequência de uma resistência à insulina que ocorre ao nível do 

músculo-esquelético, fígado e tecido adiposo, com vários graus de prejuízos das 

células beta (Alemzadehet al, 2011), 3.Outros tipos específicos de Diabetes Mellitus, 

devido a outras causas, como defeitos genéticos na função das células beta, 

defeitos genéticos na ação da insulina, doenças do pâncreas exógeno (tal como a 

fibrose cística) e induzidos por drogas ou químicos (como no tratamento do 

VIH/SIDA) ou após transplante de órgãos 4. Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) 

diabetes diagnosticada na gravidez em mulheres não diabéticas (ADA, 2013). 

O DM1 é uma doença caracterizada pela destruição das células beta do pâncreas 

levando à deficiência absoluta da produção de insulina, podendo ser autoimune ou 

idiopática. Caracteriza-se por deficiência insulínica grave e corresponde a 

aproximadamente em 5% a10% dos casos de diabetes, sendo considerada a 

endocrinopatia mais comum da infância e adolescência (ADA, 2004). 

Atualmente, a prevenção primaria de DM1 não tem uma base racional que se  

possa aplicar a toda população. As intervenções populacionais ainda são teóricas, 

necessitando de estudos que as confirmem. As proposições mais aceitáveis 

baseiam-se no estímulo do aleitamento materno e em evitar a administração do leite 

de vaca nos primeiros três meses de vida. Entretanto, o recrutamento de indivíduos 

de maior risco para participar de ensaios clínicos é justificável. As intervenções 

propostas tem se baseado em imunomodulacão ou imunossupressão (World Health 

Organization, 2002; Ekoéet al, 2008). 
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Um estudo multicêntrico, realizado entre dezembro de 2008 a dezembro de 

2010, em 28 clínicas públicas situadas em 20 cidades (incluída a cidade de Bauru-

SP), de quatro regiões geográficas brasileiras (Norte/Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul), analisou os dados demográfico, clínicos e socioeconômicos dos 

indivíduos com DM1 demonstrando que a maioria dos indivíduos, principalmente nas 

regiões Norte/Nordeste e Centro-Oeste, não cumprem as metas de controle 

metabólico. Esses resultados devem orientar as decisões políticas governamentais 

de saúde, específicos para cada região geográfica, para melhorar o atendimento em 

diabetes e diminuir o impacto negativo sobre o sistema de saúde pública (Gomes et 

al, 2012). Cobas et al em 2013 analisou este mesmo estudo e com os dados 

reforçou as diferenças regionais nos custos de e no perfil socioeconômico e 

cuidados de saúde aos indivíduos com DM1, salientando que ambos os fatores 

influenciaram os custos de DM1 e que devem ser utilizados para futuras discussões 

das políticas de saúde públicas no Brasil.  

Diante do exposto, esta pesquisa concentra e focaliza seus esforços no 

sentido de contribuir para um melhor entendimento do DM1, doença que atinge uma 

parcela importante e crescente de crianças e adolescentes da população brasileira e 

mundial sendo considerado no momento atual, um importante problema de saúde 

pública nesta faixa etária. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

  2.1. Definição e incidência do Diabetes Mellitus tipo 1 
 

O DM1 é uma doença crônica que tem como característica a destruição 

parcial ou total das células pancreáticas que resulta na impossibilidade de produção 

de insulina. Sua etiologia é atribuída à interação de diferentes fatores ambientais e 

genéticos. Está classificada em dois subtipos: 1A que inclui as formas comuns, 

imunomediadas da doença; e 1B, que inclui formas não imunes (Cocannon P et al, 

2009). 

 A imunomediadas ou autoimunidade (DM1A) corresponde 

aosautoanticorposanti-insulina, antidescarboxilase do ácido glutâmico (GAD 65), 

antitirosinafosfatases (IA2 e IA2B) e antitransportador de zinco (Znt) (Palmer JP et 

al,1983 e Baekkeskov S et al,1990. O DM1 apresenta também intensa ligação a 

determinados genes do sistema antígeno leucocitário humano (HLA), alelos que 

podem ocasionar o desenrolar da doença ou proteger contra ela(Todd JA et al, 1987 

e Erlich H et al, 2008). 

Na década de 80, foram relatadas casos de diabetes de origem auto-imune 

de instalação insidiosa, denominado de LADA (Latent Autoimmune Diabetes in 

Adults). Sendo a média da idade destes indivíduos em torno dos 50 anos, são 

primeiramente classificados de maneira errada como tipo 2 (Groop L et al, 1986).O 

LADA assim como o DM1 possui a evidência de auto-imunidade e falência de 

secreção de insulina pelas células beta e com o diabetes tipo 2, a idade de 

instalação e a presença de resistência insulínica (Carlsson A et al,2000). 

O DM1 idiopático (1B) é caracterizado pela ausência de marcadores de 

autoimunidade contra as células beta, assim como, não está associado a haplótipos 

do sistema HLA sendo a minoria dos casos. Tais pacientes podem desenvolver 

cetoacidose e retratar graus variáveis de deficiência de insulina (Sociedade 

Brasileira de Diabetes: 2014-2015). 

Diversos fatores ambientais podem influenciar o desenvolvimento do DM1, 

dentre eles incluem-se fatores externos como a nutrição, infecções virais, peso ao 

nascer, idade materna, crescimento infantil aumentado, estresse e condições 

socioeconômicas (Patelarou et al, 2012).  
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Nas últimas décadas tem-se observado um aumento acentuado de incidência 

de casos de DM1 em crianças menores de 15 anos. Um estudo realizado na Europa 

(Patterson et al, 2009) ,mostrou que em 2020 o número previsto de novos casos 

será de 24.400 com a duplicação do número de crianças menores de 5 anos e uma 

distribuição mais uniforme em grupos de idade do que atualmente (29% : 0-4 anos, 

37%: 5-9 anos e 34%:10-14 anos). 

Foi realizado um estudo, no período de 1990 a 1999 para examinar a 

incidência de DM1 em 112 centros de 57 países, com um total de 43.013 casos 

diagnosticados na faixa etária menor ou igual a 14 anos. A taxa teve uma variação 

entre a China e Venezuela com 0,1 por 100.000 hab/ano e a Finlândia, com 40,9 por 

100.000 hab/ano, sendo que o aumento médio anual de incidência calculada a partir 

de 103 centros foi de 2,8%, mostrando aumentos estatisticamente significativos em 

todo o mundo, exceto na América Central que teve uma queda de 3,6% (Grupo de 

projeto DIAMOND 2006). 

Negrato et al, 2010 realizou um estudo de 1986-2006, em Bauru, Estado São 

Paulo-Brasil, com 176 casos diagnosticados, com uma incidência global de 

13,7/100.000 habitantes, sendo a relação maior em 2002 e a menor em 1987, 

evidenciando que Bauru está em uma posição intermediária entre os países China e 

Venezuela que apresentam uma taxa de incidência estimada de 0,1/100.000 para 

40,9/100.00 na Finlândia, que é a taxa mais elevada. A taxa de incidência em Bauru 

foi semelhante à encontrada na Holanda – 13/100.000, na República Checa – 12,7/ 

100.000 e na Suíça 12/100.000, mostrando-nos que a taxa de incidência do DM1 em 

Bauru está aumentando principalmente entre os caucasianos em uma classe 

socioeconômica baixa e média, na faixa etária dos 5-9 anos. A figura 1 mostra a 

incidência de DM1 na população menor de 15 anos de idade da cidade de Bauru. 
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Figura 1: Incidência de DM1 na população menor de 15 anos em Bauru 

 

Fonte: Negrato et al, 2010 

 

2.2. Parto, aleitamento materno e intervalo de nascimento entre irmãos 

 Um fator que vem sendo associado a um maior risco parece ser os 

nascimentos por cesariana, estando o risco de desenvolver DM1 aumentado em 

20% nas crianças nascidas por parto de cesariana (Cardwell et al, 2008). Sugere-se 

que esta associação esteja relacionada com algum efeito adverso, que a anestesia 

administrada durante a cesariana, possa ter nas células beta em indivíduos 

geneticamente suscetíveis à DM 1 (Visalli et al, 2003). 

A exposição alimentar também tem sido investigada. Estudos evidenciam que 

o leite de vaca apresenta várias proteínas que podem aumentar o risco de 

autoimunidade das células beta e DM1(Patelarou et al, 2012).As recomendações 

globais de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) acerca da alimentação 

do recém-nascido defendem que estes devem ser exclusivamente amamentados 

durante os seis primeiros meses de vida, período após o qual devem diversificar a 

sua alimentação, ingerindo alimentos complementares seguros e adequados 

(WHO,2003). 

Scottet al em 1991 e Leal DT et al em 2011 correlacionaram a taxa de 

incidência de DM1 e amamentação materna encontrando uma relação positiva entre 

a incidência da doença e um alto consumo diário de proteínas do leite de vaca. 
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Embora evidências experimentais justifiquem, estudos em humanos sobre a 

hipótese do DM1 ser desencadeado por exposição precoce ao leite de vaca têm 

gerado resultados conflitantes (Gerstein, 1994). Em uma revisão de literatura, 

Pereira PF et al em 2014, com estudos publicados nos últimos dez anos, sobre 

aleitamento materno e diabetes, chegou a conclusão que,diante das evidências 

científicas,ainda não há um consenso no meio científico mas acredita que a 

ausência do aleitamento  materno seja um risco considerável para o DM1. O autor 

acrescenta também que as vantagens da amamentação têm sido atribuídas a 

substâncias bioativas que promovem o amadurecimento do sistema imunológico, 

redução à resistência a insulina e evita o peso excessivo na infância. 

A resistência à insulina pode exercer um papel no desenrolar do DM1 acima 

do que habitualmente identificado. A exposição da doença aliada à infecção ou a 

entrada da puberdade, já tem sido citada há alguns anos, como condição agregada 

à resistência a insulina. Porém, com a alteração do biótipo, pelo acréscimo de peso 

e na redução da atividade física de um grande número de jovens, este papel 

apareceu mais perceptível, tornando estas duas últimas condições, também aliadas 

a redução da sensibilidade à insulina (Dib AS, 2006). 

 Através de uma análise secundária de 14 estudos observacionais (com 2787 

DM1) publicados como riscos perinatais para fatores de DM1, observou-se que 

crianças nascidas após intervalos curtos, menores 3 anos entre irmãos, têm um 

menor risco de desenvolver DM1 do que crianças nascidas depois de intervalos 

maiores (Cardwel CR et al, 2012). 

Em uma revisão sistemática e meta-análise observou-se que há alguma 

evidência de uma relação entre o aumento da ordem de nascimento e maior risco de 

DM1 em crianças, particularmente entre crianças nascidas com intervalos maiores 

de 5 anos. Este achado pode refletir no aumento da exposição a infecções no início 

da vida em crianças nascidas a posteriori, o que levaria a um amadurecimento do 

sistema imunológico (Cardwell CR, Stene LC, Joner G, et al., 2011).  

 

2.3. Infecções Virais 

A etiologia autoimune do DM1 tem sido extensivamente estudada há 

muitos anos. Diferentes fatores ambientais têm sido implicados na etiologia da 

autoimunidade do DM1, entre eles as infecções viróticas parecem ter um papel 
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 chave no desencadeamento do início da agressão autoimune ao pâncreas, e isso 

vem sendo estudado de longa data por vários pesquisadores, em diversos centros, 

com resultados bastante conflitantes (Y. Shoenfeld, et al, 2008).  

Vários estudos confirmaram a crescente taxa de DM1 na infância, coincidindo 

com o aumento do diagnóstico de infecções virais como caxumba e rubéola que 

parecem estar associados ao aparecimento do DM1 (Zhao HX  et al em 2002 e 

Ramondetti F et al em 2012). Ginsberg e Parkes ,1993 afirmam que é crescente a 

evidência de que o vírus coxsakieou outros tipos de vírus, como o da caxumba, do 

sarampo ou do encefalomiocardite desempenham um papel na etiologia do DM1 em 

pacientes geneticamente suscetíveis. 

A hipótese da higiene sugere que o desenvolvimento do sistema imunológico 

requer um repertório maduro e equilibrado de respostas [Gale EA ; 2002].  

O aumento da incidência de DM1 pode refletir a falta de estimulação do 

sistema imunológico em desenvolvimento, pela exposição a infecções, em crianças 

que vivem em áreas remotas. Também em apoio à hipótese da higiene, estudos têm 

demonstrado associações inversas entre DM1 e maior exposição a infecções no 

início da vida, inclusive em creches comunitárias (Atkinson et al, 2001). 

 

2.4. Associação entre Diabetes Mellitus tipo 1 e doença Periodontal 

Doença Periodontal (DP) é uma doença infecciosa que afeta a gengiva e os 

restantes tecidos de suporte dentário e que pode culminar com a perda dos dentes. 

Traduz-se, numa primeira fase, por sinais e sintomas clínicos assintomáticos, sem 

qualquer tipo de dor e que por isso passa despercebida ao próprio paciente. A 

hemorragia gengival associada é um dos primeiros sintomas (Petersen et al, 2005).

 Baab e Oberg, 1987, relataram que o tabagismo também causa um aumento 

de sangramento gengival, havendo uma grande relação entre o hábito de fumar e a 

DP (Carvalho et al, 2008). 

Programas educativos – preventivos exercem indiscutivelmente para a 

diminuição do biofilme dental e o sangramento gengival (Toassi e Petryb, 2006). 

Muitos estudos, por longos anos, têm discutido a ligação entre DP e diabetes 

e observado que a DP é mais predominante e mais intensa em pessoas com 

diabetes do que em pessoas sem diabetes (Belting CM et al, 1964 e Snajder N et al, 

1979). 
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As pesquisas com DM1 e DM2 realizada por LOE H, 1993, em uma 

população indígena americana demonstraram que os dois tipos de diabetes são 

propensos a DP. Sendo que, os sinais e sintomas periodontais são conhecidos 

atualmente como a sexta complicação clássica do diabetes (Kawamura JY, 2002), 

apresentando uma associação bidirecional na qual o diabetes favorece o 

desenvolvimento da doença periodontal e esta, quando não tratada, piora o controle 

metabólico do diabetes (Wehba C et al, 2004). 

Em uma revisão sistemática realizada por Negrato CA et al, 2013, utilizando 

um banco de dados  publicados no período de 1960 a 2012, demonstrou que as 

evidências clínicas e epidemiológicas encontradas na literatura pesquisada 

fornecem suporte para o conceito de que DM pode ter  efeitos a reações adversas 

sobre a DP, que esta agrava em confronto com o controle glicêmico,estando 

associada a um maior risco de complicações do diabetes. 

Diversos fatores associados ao DM podem influenciar a progressão e 

agressividade da DP: tipo de diabetes (mais comum em DM1), idade do paciente 

(aumento do risco durante e após a puberdade), maior duração da doença e controle 

metabólico inadequado (Wehba C et al, 2004 e Marin PN et al,2002). 

É fato que muitos portadores de DM1 desconhecem a importância de uma 

boa higiene oral, assim como desconhecem os sinais clínicos que podem traduzir 

infecções na cavidade oral. As infecções odontológicas em pacientes com DM1 

podem desregular o controle metabólico e o manejo de infecções periodontais, 

assim como a higiene bucal adequada, pode auxiliar no controle glicêmico (Vernillo 

et  al, 2003). 

 

2.5. Outros fatores que contribuem ao Diabetes Mellitus Tipo 1 

Apesar da maioria das crianças diagnosticadas com DM1 não apresentar um 

familiar em primeiro grau com a doença, este fato não reduz a importância da 

história familiar de diabetes como fator de risco. Por exemplo, um irmão de uma 

criança com DM1 tem um risco aumentado de oito vezes sobre as crianças na 

população em geral. Por outro lado, uma diabetes por parte do pai confere um maior 

risco em relação à mãe. A idade materna é outro fator que pode favorecer o 

desenvolvimento da doença, já que o risco para a DM1 está aumentado em crianças 

nascidas de mães mais velhas (Larsson et al, 2004). Outro aspecto a ter em conta é 
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a ordem de nascimentos; os primeiros filhos nascidos têm um maior risco, descendo 

este risco com o número de filhos nascidos (Bingleyet al, 2000). 

Há um forte componente genético envolvido na etiologia do DM1, mas fatores 

ambientais podem ter um papel importante na patogênese desta síndrome. Rull et 

al.,1992 afirmam que o DM1, em relação à sazonalidade, é uma síndrome de outono 

e inverno. O significado patogenético desta distribuição anual na incidência do DM1 

é ainda desconhecido, porém há hipótese de que o ambiente – temperatura média 

anual, latitude e longitude geográfica, poluição ambiental, patologia infecciosa 

prevalente, hábitos nutricionais e estilos de vida – desempenhem um papel 

fundamental na causalidade do DM1 ressaltando a importância da interação 

genética – ambiental. 
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3.  PROPOSIÇÃO 

 
3.1. Proposição Geral 

Descrever as características bio sociocomportamentais de indivíduos com 

Diabetes Mellitus Tipo 1 e a possíveis  relações destas com a ocorrência da 

patologia. 

 

 

 

3.2. Proposições Específicas  

 

1. Determinar se há associação entre o tipo de parto e a ocorrência de Diabetes 

Mellitus tipo 1. 

2. Determinar se há associação entre o aleitamento materno e a ocorrência do 

Diabetes Mellitus tipo 1 

3. Relacionar o intervalo de idade entre os irmãos e a ocorrência de Diabetes 

Mellitus Tipo 1 

4. Determinar se há associação entre infecções virais e Diabetes Mellitus tipo 1.  

5. Determinar se há relação do Diabetes Mellitus tipo 1 e doença periodontal 

auto referida. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

  4.1 Aspectos Éticos 

Trata-se de um estudo observacional transversal com grupo controle de 

abordagem quali-quantitativa. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade São Paulo (Bauru-SP) sob Protocolo nº 

21602813.5.0000.5417.  

                  O estudo foi realizado de julho de 2014 até agosto de 2015, na Unidade 

Básica de Saúde Centro "Dr. Alpheu de Vasconcelos Sampaio" e no Hospital 

Estadual de Bauru Dr. Arnaldo Curvêllo após prévia autorização das Comissões da 

Secretaria Municipal da Saúde de Bauru e do Hospital acima mencionado.  

                 A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de um questionário, 

para isso os participantes foram informados detalhadamente sobre os objetivos e os 

procedimentos aos quais seriam submetidos, o que os capacitava a consentir ou 

recusar sua participação no estudo. Aos mesmos era garantida liberdade de 

participação e de desistência a qualquer momento, sem que isso prejudicasse o seu 

atendimento médico, orientando-os também de que a participação era voluntária, 

sem qualquer remuneração. Não houve recusa de pacientes ou responsáveis em 

responder ao questionário. Após aceitar a participação na pesquisa, o indivíduo 

assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme sua faixa etária e 

do grupo que pertencia. 

           1.  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para maiores de 18 

anos. (para indivíduos com diagnóstico de DM1 e outro para indivíduos do grupo 

controle, anexo 1 e 2) 

     2. TCLE para a participação de menores, onde só os responsáveis 

assinaram(faixa etária de 0 a 11 anos e 11 meses), para indivíduos com 

diagnósticos de DM1 e do grupo controle, anexo 3 e 4).  

            3.  Termo de Assentimento para participação de Adolescentes (12 a 18 anos, 

segundo a classificação do Estatuto da Criança e do Adolescente), onde os jovens e 

responsáveis assinaram, para indivíduos com DM1 e do grupo controle, anexo 5 e 

6). 
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4.2 Áreas de Estudo 

O município de Bauru localiza-se na região centro-oeste do Estado de São 

Paulo, ocupando uma área de 673,488 km². Em 2014 sua população foi estimada 

pelo IBGE em 364,562 habitantes. O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

é de 0,801, considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) sendo o 47º maior de todo o Estado de São Paulo dentre 

645 municípios (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,2011) 

A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru é o órgão ligado de forma direta à 

Prefeitura do Município de Bauru e tem por função a manutenção e funcionamento 

do Sistema Único de Saúde (SUS), assim como a criação de políticas, programas e 

projetos que visem à saúde municipal. Para emergências a cidade conta com quatro 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos bairros Bela Vista, Mary Dota , Ipiranga, 

Geisel/Redentor,  do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Pronto 

Socorro Central e do Serviço de Pronto Atendimento Infantil. Dentre os serviços de 

apoio: o Ambulatório Municipal de Saúde Mental, o Banco de Leite Humano, os 

Centros de Atenção Psicossocial (Adulto, álcool e drogas e Infanto-juvenil), o Centro 

de Controle de Zoonoses, o Programa Municipal de Atendimento ao Idoso 

(PROMAI), Centro de referência em Saúde do Trabalhador e a Seção de Orientação 

e Prevenção ao Câncer. A atenção básica conta com a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) em seis unidades de atendimento e em 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

(Prefeitura Municipal de Bauru – Secretaria Municipal de Saúde de Bauru 2013). 

Bauru conta ainda com quatro hospitais gerais, uma maternidade e dois 

hospitais especializados: Instituto de Pesquisa em Doenças Dermatológicas “Lauro 

de Souza Lima” e Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (Centrinho). 

Os pacientes com DM1 do município de Bauru são atendidos na Unidade 

Básica de Saúde Centro “Dr. Alpheu de Vasconcelos Sampaio" (UBSC), Hospital 

Estadual de Bauru Dr. Arnaldo Curvêllo (HEB), onde foi desenvolvido o estudo, e 

consultórios médicos particulares. 

A UBSC presta assistência médica sanitária nas três áreas básicas (Pediatria, 

Ginecologia e Clínica), odontológica, de enfermagem e nutrição, aplicação de 

tratamentos (injeções, inalações, curativos) vacinação, visitas domiciliares e 

atividades de educação em saúde (trabalhos de grupo, palestras e orientações em 

geral). Para estas atividades conta com equipe composta de médicos, enfermeiros, 
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dentistas, nutricionistas, técnicos de enfermagem, atendente de consultório dentário, 

atendente de recepção, auxiliar administrativo, assistente social e servente. Presta  

ainda primeiro atendimento em casos de emergência médico-odontológico. 

O HEB atende exclusivamente pacientes oriundos do Sistema Único de 

Saúde – SUS, abrangendo a região compreendida pelo DRS-VI/Bauru, que 

compreende 68 municípios, com população estimada de 1,8 milhões de pessoas. 

Iniciou suas atividades em 04 de novembro de 2002. Além do atendimento 

ambulatorial e hospitalar em 40 especialidades, realiza exames dos mais simples 

aos mais complexos.  

 

4.3. Critérios de Inclusão e Exclusão 

Todos os indivíduos, sem restrição de idade, que compareceram para 

atendimento médico foram convidados a participar da pesquisa, adotando-se como 

critério de inclusão a concordância do indivíduo mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, não havendo nenhuma recusa. Não houve 

critérios de exclusão. 

 

4.4 Coletas de Dados 

A pesquisa constou de entrevista com perguntas abertas e fechadas que 

versaram sobre informações bio-sociocomportamentais, dirigidas às mães e/ou 

responsáveis ou aos próprios indivíduos pertencentes aos seguintes grupos:  

GD - Grupos de pacientes com DM1, de qualquer idade, de ambos os sexos e de 

qualquer etnia. 

GC - Grupos controle composto por indivíduos não diabéticos, pareado por sexo, 

idade e etnia. 

Na UBSC entrevistamos os indivíduos nas segundas, quintas e sextas feiras e 

no HEB as quartas-feiras, no período da manhã, numa média de 03 entrevistas por 

dia, nos intervalos das consultas médicas. 

As entrevistas com pessoas não diabéticas (para o grupo controle) foram 

realizadas também nestes dois locais com pessoas que procuravama Unidade ou o 

Hospital por outras patologias ou em acompanhamentos de indivíduos.  

Para maior exatidão e complementação das informações, após as entrevistas, 

eram verificados dados nos prontuários dos indivíduos, como: data de nascimento e 
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de diagnóstico, peso e altura ao diagnóstico, tipo de parto, comprimento e peso ao 

nascer.  

 

4.5. Instrumentos utilizados para coleta de dados 

 Foram aplicados dois questionários, sendo um específico para os indivíduos 

diabéticos e outro para os casos controles. Estes questionários foram adaptados de 

uma pesquisa anterior anexando novas perguntas necessárias ao estudo. 

 O questionário direcionado aos indivíduos diabéticos (anexo 7) contou com 61 

perguntas, no qual se levantou dados quanto a identificação, aspectos sócio 

comportamentais, história pregressa e complicações relacionadas ao diabetes. 

 O questionário aplicado nos casos controles (anexo 8) foi composto por 48 

questões que coletaram dados também relacionados à identificação e aspectos 

sócio comportamentais dos indivíduos bem como dados relacionados a sua história 

pregressa.  

 

4.6. Tamanho da Amostra 

O tamanho da amostra foi calculado adotando-se nível de confiança de 95%, 

para um erro de máximo de 7% que levou a um tamanho mínimo de amostra de 196 

sujeitos em cada grupo. 

 

4.7. Análise de dados 

A tabulação dos dados deu-se por meio de planilha eletrônica no programa 

Excel, os quais foram submetidos à análise estatística descritiva, apresentados por 

meio de gráficos e tabelas. Para comparação entre os dois grupos utilizou-se o teste 

do qui-quadrado nas variáveis qualitativas nominais, o teste de Mann-Whitney nas 

variáveis qualitativas ordinais e o teste “t” nas variáveis quantitativas.  

Para verificar correlação entre variáveis utilizou-se os coeficientes de 

correlação de Spearman (variáveis qualitativas ordinais) e de Pearson (variáveis 

quantitativas). Em todos os testes estatísticos adotou-se o nível de significância de 

5% (p<0,05). 

Todos os procedimentos estatísticos foram executados no programa SPSS 

(SPSS Inc.) versão 17. 
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5 Resultados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. RESULTADOS 

Dos 399 indivíduos entrevistados, 202 eram diabéticos e 197 controles, tendo 

no grupo de diabéticos 103 do sexo feminino e 99 do sexo masculino e no grupo 

controle 99 do sexo feminino e 98 do sexo masculino, conforme dados apresentados 

na tabela 1. A idade média foi 18,84 anos, com limite inferior de 1 ano e limite 

superior de 49 anos  para o grupo diabético. Por ser um grupo pareado o grupo 

controle apresentou a mesma média de idade. 

Tabela 1- Caracterização da amostra quanto ao gênero, Bauru, SP, 2015 

 Gênero Total 

Feminino Masculino 

  
 

GRUPO 

Controle n 99 98 197 

% 50,3% 49,7% 100,0% 

Diabético n             103 99 202 

%             51,0% 49,0% 100,0% 

Total N 202 197 399 

% 50,6% 49,4% 100,0% 

p = 0,883 ns 
 

A tabela 2 mostra a renda familiar dos indivíduos entrevistados salientando 

que de um a três salários mínimos é apredominante tanto no grupo diabético como 

no grupo controle. 

Tabela 2 – Caracterização da amostra quanto à renda familiar, Bauru, SP, 2015 

 RENDA FAM. Total 
 

De 01 a 
03  

Sal. 
Mín. 

De 04 a 
06 

Sal.Mín. 

De 07 a 
10 

Sal.Mín 

 
 
 
                                GRUPO 

 
Controle 

N 153 44 0 197 

%  77,7% 22,3% 0,0% 100,0% 

Diabético N 154 40 7 201 

%  76,6% 19,9% 3,5% 100,0% 

 
Total 

N 307 84 7 398 

%  77,1% 21,1% 1,8% 100,0% 

p = 0,067 

 

 

 

 

 



 
 

A tabela 3 mostra a etnia auto referida dos indivíduos entrevistados, notando 

que a etnia caucasiana é a predominante, nos dois grupos. 

 

Tabela 3 - Distribuição quanto à etnia dos indivíduos entrevistados, Bauru, SP, 2015 

 ETNIA   Total 

Caucasiana Negra Parda  
Amarela 

 
 
 
GRUPO 

 
Controle 

N 160 12 17 7 196 

%  81,6% 6,1% 8,7% 3,6% 100,0% 

 
Diabético 

N 148 3 47 4 202 

%  73,3% 1,5% 23,3% 2,0% 100,0% 

 
Total 

N 308 15 64 11 398 

%  77,4% 3,8% 16,1% 2,8% 100,0% 

p = ,000 

           A tabela 4 mostra dados biológicos. 

Tabela 4 – Distribuição quanto a dados biológicos, Bauru, SP, 2015 

    CONTROLES DIABÉTICOS   

   Média dp Média dp p 

IDADE AO DIAGNÓSTICO   . . 9,6427 6,26245   

PESO PRÉ AO 
DIAGNÓSTICO 

  . . 41,04 22,314   

PESO AO DIAGNÓSTICO   . . 34,47 19,334   
PERDA DE PESO   . . 6,44 5,009   

ALTURA   . . 1,3742 ,28209   
GLICEMIA   . . 464,70 177,580   

PESO AO NASCER   3295,72 546,609 3181,92 606,749 0,057 

COMPRIMENTO AO 
NASCER 

  48,70 2,524 48,61 2,382 0,932 

SÓ ALEITAM. MATERNO   131,65 128,029 114,37 79,384 0,872 

ALEIT. MATERNO + LEITE 
DE VACA 

  63,32 75,039 51,69 129,533 <0,001 

IDADE PATERNA AO 
NASC. 

  30,26 5,845 29,37 7,326 0,185 

IDADE MATERNA AO 
NASC. 

  26,43 5,526 25,96 6,006 0,420 

PESO MATERNO INICIAL   58,14 9,573 58,28 11,820 0,993 

PESO MATERNO FINAL   72,65 12,218 71,83 14,019 0,592 

GANHO PESO   14,89 6,253 13,43 6,113 0,024 

TEMPO SINTOMAS 
ANTESDO DIAGNÓSTICO 

  . . 26,91 27,966   

MENARCA   12,02 1,200 12,66 1,867 0,053 

ÚLTIMA VISITA AO 
DENTISTA 

  273,10 247,281 361,55 490,766 0,963 

 

  

 



 
 

Os resultados desta tabela mostram primeiramente sobre o grupo diabético 

onde as variáveis Idade, Peso pré, Peso ao, Perda de peso, Altura e Glicemia são 

dados referentes a data do diagnóstico que é definida como a primeira aplicação de 

insulina. 

Os dados das variáveis “só aleitamento materno e aleitamento materno mais 

leite de vaca” são referentes aos dias que a criança recebeu a alimentação acima 

citada. Percebe-se que o grupo controle ficou mais dias recebendo o alimento 

materno. 

A “idade paterna e idade materna” referem-se à idade dos pais na data do 

nascimento do entrevistado, observando que nos dois grupos a idade paterna é 

superior a materna.  

O peso materno inicial, peso materno final e ganho de peso referem-se aos 

dados na gravidez das mães dos entrevistados. 

O “tempo de sintomas antes do diagnóstico” refere-se há quantos dias que o 

entrevistado e ou responsável percebeu os primeiros sinais de sintomas até a 

constatação do diagnóstico tendo uma média de 26,91 dias.   

A variável menarca refere-se à idade das meninas quando ocorreu este fato. 

No GD foi mais retardada, porém sem diferença estatisticamente significativa. 

E a “última visita ao dentista” refere-se quantos dias sucedeu tal fato, 

observando que no grupo diabético há um maior espaço de tempo, porém sem 

diferença estatisticamente significativa. 

 

A tabela 5 mostra se houve um planejamento da gravidez dos indivíduos 

entrevistados. Nota-se que no grupo controle, houve um maior planejamento. 

Tabela 5 – Distribuição quanto ao planejamento da gravidez, Bauru, SP, 2015. 

 GRAVIDEZ 
PLANEJADA 

Total 

Sim Não 

 
 
GRUPO 

 
Controle 

N 140 56 196 

% 71,4% 28,6% 100,0% 

 
Diabético 

N 103 99 202 

% 51,0% 49,0% 100,0% 

Total N 243 155 398 

% 61,1% 38,9% 100,0% 

p< 0,001* 

A tabela 6 mostra que a gestação foi a termo nos dois grupos 

Tabela 6 – Distribuição quanto ao tempo de gestação,Bauru, SP, 2015 



 
 

 A TERMO Total 

Sim Não 

 
 
GRUPO 

 
Controle 

N 173 23 196 

% 88,3% 11,7% 100,0% 

 
Diabético 

N 175 22 197 

%  88,8% 11,2% 100,0% 

Total N 348 45 393 

%  88,5% 11,5% 100,0% 

p = ,860 

A tabela 7 descreve o tipo de parto realizado. Observa-se que tanto no grupo 

controle quanto no grupo de diabéticos o parto cesárea foi mais evidente. 

Tabela 7– Distribuição quanto do tipo de Parto, Bauru, SP, 2015 

 PARTO Total 

Normal Cesárea 

 
 
GRUPO 

 
Controle 

N 43 154 197 

% 21,8% 78,2% 100,0% 

 
Diabético 

N 73 124 197 

% 37,1% 62,9% 100,0% 

Total N 116 278 394 

% 29,4% 70,6% 100,0% 

p = 0,001 

A tabela 8 mostra o tipo de leite utilizado após o aleitamento materno, sendo o 

leite em pó predominante nos dois grupos. 

Tabela 8 – Distribuição do leite utilizado após o desmame, Bauru, SP, 2015 

 Tipo de Leite utilizado Total 

Saquinho/Caixinha Pó Puro Outros 

 
 
 
GRUPO 

 
Controle 

n 45 130 16 6 197 

% 22,8% 66,0% 8,1% 3,0% 100,0% 

 
Diabético 

n 71 94 20 5 190 

%  37,4% 49,5% 10,5% 2,6% 100,0% 

Total n 116 224 36 11 387 

% 30,0% 57,9% 9,3% 2,8% 100,0% 

p = ,007 

 

 

 

 

 

A tabela 9 mostra que o diagnóstico ocorreu mais na estação de inverno, nos 

meses de junho e julho e onde menos ocorreu foi em dezembro e janeiro. 

Tabela 9 – Distribuição dos indivíduos segundo o mês do diagnóstico, Bauru, SP, 2015 



 
 
 

  
Grupo Diabético  

  

Mês ao diag. n % 

 Janeiro 7 3,50% 

Fevereiro 12 6,00% 

Março 21 10,40% 

Abril 17 8,50% 

Maio 16 8,00% 

Junho 23 11,40% 

Julho 26 12,90% 

Agosto 22 10,90% 

Setembro 19 9,50% 

Outubro 13 6,50% 

Novembro 16 8,00% 

Dezembro 9 4,50% 

Total 201 100,00% 

  

 A tabela 10 mostra os sintomas apresentados pelos indivíduos diabéticos, 

apresentados na ocasião do diagnóstico, salientando que polidipsia, poliúria e perda 

de peso são mais evidenciados. 

Tabela 10 - Distribuição quanto aos sintomas ao diagnóstico, Bauru, SP, 2015 

 Grupo 
diabético 

    Coma Polidipsia Poliúria Perda 
de 

Peso 

    N 32 199 199 193 

 % 15,80% 98,50% 98,50% 95,50% 

       

       

      
 

 

A tabela 11 mostra que a maioria dos indivíduos diabéticos foi hospitalizada 

na ocasião do diagnóstico. 

Tabela 11 – Distribuição quanto à hospitalização ao diagnóstico, Bauru, SP, 2015 

 
Grupo diabético 

Hospitalização ao 
Diagnóstico 

Total 

Sim Não 

 
 

 
 

N 140 61 201 

% 69,7% 30,3% 100,0% 

 



 
 

A tabela 12 mostra o intervalo de idade entre o irmão anterior e o indivíduo 

pesquisado. 

 

Tabela 12 – Distribuição quanto a diferença da idade entre os irmãos e o diagnóstico de DM1, Bauru, 

SP, 2015 

  GRUPO N Média       DP P 

Dif. Idade Irmão Diabético 111 5,10 3,852 ,038 

Controle 82 4,09 2,387 

  

O gráfico 1 mostra que a idade ao diagnóstico está cada vez menor quanto 

mais recente o ano de nascimento. 

 

 

Gráfico1 – Descrição da Idade ao diagnóstico e a Ano de Nascimento, Bauru, SP, 2015 
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Na tabela 13 pode-se visualizar que a infecção viral mais frequente entre os 

indivíduos diabéticos foi a catapora, em 64,9% e 35,6% no grupo controle. 

 

Tabela 13 – Distribuição dos indivíduos conforme infecções virais, Bauru, SP, 2015 

Doença Diabético   Controle   p 

N %  n %    

Caxumba 32 15,8  27 13,7  0,548 

Sarampo 26 12,9  26 13,2  0,923 

Rubéola 13 6,4  18 9,1  0,314 

Escarlatina 3 1,5  6 3  0,294 

Hepatite 6 3  5 2,5  0,792 

Catapora 131 64,9   69 35.6  <0,001* 

 

 

A tabela 14 demonstra que os indivíduos com DM1 desconhecem o que seja 

doença periodontal . 

Tabela 14 – Distribuição quanto ao conhecimento do que seja Doença Periodontal, Bauru, SP, 2015 

 Sabe o que é 
doença 

periodontal? 

Total 

Sim Não 

 
GRUPO 

 
Diabético 

N 61 140 201 

% 30,3% 69,7% 100,0% 

 

Quanto à ocorrência de sangramento gengival, foi encontrada mais no grupo 

de diabéticos. 

Tabela 15 – Distribuição quanto a ocorrência de sangramento gengival, Bauru, SP, 2015 

 Sangramento 
gengival 

Total 

  Sim Não 

 
 
 
                                   GRUPO 

 
Controle 

N 13 184 197 

%  6,6% 93,4% 100,0% 

 
Diabético 

N 41 161 202 

%  20,3% 79,7% 100,0% 

 
Total 

N 54 345 399 

%  13,5% 86,5% 100,0% 

p= ,048 

 

 

 

 



 
 

Na tabela 16, notou-se que o número de escovações auto relatado, três vezes 

ao dia, foi mais relatado nos dois grupos. 

Tabela 16 – Demonstração da freqüência de escovações diárias, Bauru, SP, 2015 

 Número de Escovações Total 

1X 2X 3X 4X 

 
 
GRUPO 

 
Controle 

N 8 52 104 29 193 

% 4,1% 26,9% 53,9% 15,0% 100,0% 

 
Diabético 

N 16 60 89 31 196 

% 8,2% 30,6% 45,4% 15,8% 100,0% 

Total N 24 112 193 60 389 

% 6,2% 28,8% 49,6% 15,4% 100,0% 

p= ,217 

 

Na tabela 17, observa-se que houve, nos dois grupos, mais a visita ao 

dentista de seis em seis. 

Tabela 17 – Demonstração do período de visita ao cirurgião dentista 
 

 Visita ao cirurgião dentista Total 

De 6 em 
6 meses 

Uma 
vez ao 
ano 

A cada 
2 anos 

A cada 
3 anos 

 
 
GRUPO 

 
Controle 

N 79 62 35 21 197 

%  40,1% 31,5% 17,8% 10,7% 100,0% 

 
Diabético 

N 104 53 18 27 202 

%  51,5% 26,2% 8,9% 13,4% 100,0% 

Total N 183 115 53 48 399 

%  45,9% 28,8% 13,3% 12,0% 100,0% 

        

p = ,000 
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7. DISCUSSÃO 

 

São de enorme valor os estudos descritivos para melhor conhecer o perfil dos 

pacientes com DM1 e determinar metas a serem definidas quanto ao modo de 

melhor entender tal patologia. De acordo com seus resultados, algumas medidas 

podem ser indicadas e aceitas pelos serviços e políticas de saúde. 

Vários fatores ambientais e auto-antígenos podem desencadear o processo 

auto-imune e destruidor no desenvolvimento do DM 1. 

O presente estudo demonstrou que 81,6% do GC e 73,3% do GD pertencem 

a etnia caucasiana, vale ressaltar que são dados auto referidos. 

Quanto à distribuição de renda, encontrou-se a mesma semelhança entre a 

amostra estudada com a de outros estudos, como a de Queiroz et al em 2010 em 

um trabalho realizado em um hospital com adolescentes, assim como os estudos de 

Marques et al, 2011 que encontrou 78% dos entrevistados com uma renda inferior a 

meio salário mínimo e de Paulino  et al, 2006 que encontrou 67% dos pacientes com 

renda inferior a um salário mínimo. 

Porém o local de consultas pode estar associado à renda, já que neste estudo 

76,6% dos pacientes diabéticos e 77,7% dos controles com renda familiar de 01 a 3 

salários mínimos eram atendidos na Unidade básica de saúde centro e no Hospital 

Estadual de Bauru (atendimentos SUS – Sistema Único de Saúde), como o estudo 

com pacientes no sul do Brasil de Silveira et al, 2001 que mostrou que 76% dos 

pacientes com renda familiar superior a 3 salários mínimos  eram atendidos em 

consultórios particulares. 

O diagnóstico de diabetestem se apresentado cada vez mais no início da 

infância , como se pode constatar no presente estudo, onde foram encontrados 

diagnósticos com seis, oito, nove meses. Háhipóteses, de serem por infecções 

virais, fatores e influências ambientais presentes na infância e a escolha do parto 

cesáreo. (Zhao AX et al, 2002; Verde et al 2001 e Onkamo et al, 1999). Sugere-se 

também a hipótese da higiene, que é a teoria também aceita para explicar tal 

fenômeno, pois com a melhoria das condições de higiene, e o uso indiscriminado de 

antibióticos, há uma ausência de estímulos microbianos e um desequilíbrio no 

desenvolvimento dos mecanismos de defesa. 
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Abaixo algumas das hipóteses levantadas: 

 

1. Associação do DM com parto, aleitamento materno e intervalode 

nascimento entre irmãos 

A gestação a termo é definida de acordo com a mortalidade/morbidade 

materno-fetal. A mortalidade fetal, analisada exclusivamente, tem um maior risco 

após a 41 semanas e 6 dias, assim  como, entre a 37 semanas e 38 semanas 6 

dias. Sendo o melhor período, localizado entre as 39 semanas e 40 semanas 6 dias 

de idade gestacional.  A morbidade dos recém-nascidos, como a síndrome da 

angústia respiratória, é mais baixa também entre 39 semanas e 40 semanas 6 dias 

(Spong CY, 2013). 

Assim de acordo com Spong CY, 2013, a definição de gestação a termo, 

ficaria: 

 Gestação a termo inicial: 37 semanas até 38 semanas e 6 dias 

 Gestação a termo: 39 semanas até 40 semanas e 6 dias 

 Gestação a termo tardio: 41 semanas até 41 semanas e 6 dias 

 Gestação pós-termo: 42 semanas ou mais  

 A gestação a termo, neste trabalho ocorreu em 88,8% no GD e em 88,3% no 

GC, não tendo significância entre os dois.  

Um estudo no Nepal, por Singhet al, 2013, com mulheres na faixa etária de 15 

a 49 anos , mostrou que a  gravidez indesejada pode apresentar resultados opostos 

a saúde materno-infantil, ser acompanhado de um pré-natal inadequado e baixa 

estatura na criança. Outro artigo salientou a importância do planejamento familiar 

para evitar gravidezes indesejadas (Tsui et al, 2010). No presente estudo, houve 

maior planejamento na gravidez no GC apresentando 71,4% contra 51,0% do 

GDcom diferença estatisticamente significante entre os dois grupos (p< 0,001). No 

Brasil, a Lei 9.263 de 12/01/1996, que regula o parágrafo 7º da Constituição Federal, 

refere que o planejamento familiar é o direito dos cidadãos de decidirem livre e 

responsavelmente sobre o número, o espaço e a oportunidade de ter filhos. Assim, o 

MS, a partir de 2002, incentiva a introdução do planejamento familiar nos serviços da 

rede pública (Brasil, Ministério da Saúde). 

 

http://aph.sagepub.com/search?author1=Abhishek+Singh&sortspec=date&submit=Submit
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Quadro 2 – Índices de Cesáreas por País. 

 

A OMS (quadro 2) registra que nos dias atuais, uma grande porcentagem de 

bebês brasileiros (84,6%) nasce de parto cesárea na rede particular, quando que o 

recomendado por este órgão é de 10% a 15a%.  Segundo Oliva, 2011, e Weaver et 

al 2007,  o pedido a cesariana,  entre as mulheres,  está relacionado com 

experiências negativas ,  a segurança que este lhe transmite no que diz respeito ao 

recém-nascido,  o receio materno e a intuição do perigo, estando relacionados de 

acordo  como os profissionais de saúde, apresentarem os riscos e vantagens  da 

cesariana e também com as narrativas das suas amigas. O presente estudo registra 

que ocorreu o parto cesárea no GC em 78,2/% e no GD em 62,9% (p<0,001). 

Cardwellet al, 2008, revela,  em uma meta-análise,  um forte acréscimo,  cerca de 

20%, para o diagnóstico de DM1 , em crianças nascidas por cesariana.  

Várias hipóteses são observadas para o crescimento do DM1 em crianças 

nascidas por parto cesárea. Alguns estudos atuais têm apresentado que a formação 

microbiana do intestino é diferente entre crianças nascidas de parto cesárea das 

nascidas de parto vaginal, sugerindo que as de parto cesárea estão expostas 

primeiramente a bactérias do ambiente hospitalar e as de parto vaginal a bactérias 
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maternais (Grönlund  et al, 1999 e Penders et al, 2006). As crianças nascidas de 

parto cesáreas possuem maior probabilidade de desenvolver o DM1 e que as mães 

devem levar em consideração esse risco de desenvolvimento da doença quando há 

escolha pelo tipo de parto. Salientando que há a hipótese que a criança que nasce 

de parto normal ao passar pelo canal da vagina, sua pele é colonizada pelas 

bactérias da mãe e esse contato é importante para a formação de seu sistema 

imunológico, protegendo-a.No entanto, são necessárias mais pesquisas nessa área 

para definir precisamente o tipo de relação entre a cesariana e a diabetes do tipo 1. 

Quanto ao aleitamento materno, encontram-se muitos estudos, salientando a 

sua importância como prevenção ao DM1 (Scoll et al, 1991 e Leal et al, 20110), 

assim como é recomendado, pela Organização Mundial de Saúde, (OMS) por 6 

meses. O leite materno é o alimento mais completo e equilibrado, pois atende a 

todas as necessidades de nutrientes e sais minerais da criança até os 6 meses de 

idade, sendo a alimentação ideal para o bebê, pois é responsável por um 

desenvolvimento sadio e saudável, protegendo a criança fazendo com que diminua 

a ocorrência e a gravidade das enfermidades. Em correlação a isso, vários estudos 

indicam haver um grande elo entre a introdução precoce do leite de vaca , assim 

como suas fórmulas, e o DM1, pois a albumina sérica bovina (BSA), presente no 

leite de vaca, pode ser o responsável pela destruição das células do pâncreas. 

No presente estudo a média do aleitamento materno no GD foi de 

aproximadamente quatro meses e no GC foi de quatro meses e meio, não havendo 

significância estatística. 

 O apoio e as orientações a gestante para o incentivo ao aleitamento materno 

até os seis meses, tem um papel importante na diminuição da morbi-mortalidade 

infantil, visto que o leite materno dispõe de vários instrumentos que defendem contra 

a imaturidade do sistema imune da criança e acredita-se que seja possível evitar a 

introdução precoce do leite de vaca. 

Em um estudo de Cardwell et al, 2012, concluiu que um intervalo entre 

nascimento de irmãos <  3 anos, possui  ligação com uma atenuação de 20% no 

perigo de um diagnóstico de DM1. O presente estudo demonstrou que houve uma 

correlação, pois se encontrou no GD intervalo médio de idade de 5,10 anos e no GC 

de 4,09 anos (p=0,038). Assim, intervalos maiores estão associados a um maior 
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risco para o desenvolvimento do DM1. São necessários mais estudos para que haja 

confirmação de tal fato.  

A menarca das adolescentes com DM1 é mais retarda como provam alguns 

estudos, como o de Deltsidou, 2010, comparado a um grupo controle pareado. O 

mesmo acontecendo neste estudo, que a média da menarca das adolescentes com 

DM1 foi de 12,66 anos e a do grupo controle foi de 12,02 anos (embora sem 

diferença estatisticamente significante), sugerindo que o mau controle metabólico 

possa atrasar a menarca. Sabendo que a adolescência normalmente é um período 

de rebeldia, ocorrendo principalmente em adolescentes com DM1, acentuando mais 

a negação e rejeição a doença, fazendo com que esta adolescente, tenha maior 

dificuldade em controlar sua glicemia, assim uma possível causa para explicar o 

retardo da menarca. 

2. Associação do DM1 com infecções virais, hipótese de higiene e sazonalidade.                                                                                                     

Um dos fatores de bastante ao diagnóstico são as infecções virais, o qual seria um 

fator desencadeante a agressão autoimune ao pâncreas. Infecções como caxumba, 

rubéola, sarampo, vírus coxsakie. Algumas pessoas são diagnosticadas com 

diabetes durante ou depois de uma infecção viral, sugerindo uma associação  entre 

algumas infecções virais e diabetes. Alguns vírus podem deteriorar ou exterminar as 

células beta, ou possivelmente desenvolver uma resposta autoimune em pessoas 

mais vulneráveis.No presente estudo encontrou-se o vírus da catapora mais 

presente no GD com 64,9% do que no GC com 35,6%, com significância estatística 

de p<0,001sugerindo um estudo, a posteriori, mais detalhado, sobre a etiologia 

deste vírus e sua relação ao DM1, pois não encontramos trabalhos com essa 

relação. 

A sazonalidade quanto ao mês do diagnóstico no presente estudo 

demonstrou que houve um predomínio nos meses de junho 11,40% e julho 12,90%, 

e menor nos meses de janeiro 3,50% e dezembro 4,50%, reafirmando assim, que as 

infecções acontecidas nos meses de inverno, possam ter um caráter provocador no 

sistema auto-imune da doença, salientando a presença de algumas interferências 

ambientais. Ao contrário do estudo de Silva et al, 2011, onde o  diagnóstico, ocorreu  

de uma maneira  homogênea nas diferentes estações do ano, não havendo 

assimvariação sazonal nos casos pesquisados. Necessitando também de mais 

estudos sobre esse acontecimento nos meses de inverno. 
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3. Diabetes tipo 1 e doença periodontal, sangramento gengival e o número de 

visitas ao cirurgião dentista. 

Quanto a doença periodontal ser uma das complicações do diabetes, este 

estudo demonstrou que 69,7% dos diabéticos não tinham tal conhecimento, o que 

reforça a conclusão de Negrato et al, 2010, em um artigo de revisão, sobre a 

necessidade de profissionais de saúde, principalmente médicos e dentistas, 

trabalharem em conjunto para oferecer, ao paciente diabético, um serviço 

multidisciplinar com maior integralidade.  E é interessante que, ao realizar a 

educação em diabetes, os profissionais ressaltem aos pacientes, principalmente das 

unidades de saúde, que é onde se encontra a grande maioria, que a DP, integra o 

quadro das complicações do DM e que estes sejam devidamente orientados quanto 

a isso.  

A questão auto reportada sobre DP e a frequência de visitas ao dentista pode 

causar uma auto valorização, pois os indivíduos procuram não expor a ausência de 

zelo com a saúde bucal e assim deve ser observada com uma reserva, podendo 

tornar um viés (Rioset al, 2009). Observou-se no presente estudo, quanto à pergunta 

sobre o sangramento gengival, a necessidade do acompanhamento de um cirurgião 

dentista que constate, através de uma análise bucal, tal fato. 

Quanto ao número de escovações diárias, os estudos de Abegg C, 1997 e 

Lisboa et al ,2006 obtiveram semelhante resultados, através de perguntas e exames 

clínicos, demonstrando que foi de três vezes, o número médio de escovações 

diárias. O presente estudo, não diferiu desses resultados, apresentando 53,9% do 

GC e 45,4% do GD (não havendo significância estatística) com três escovações 

diárias; porém como foi um dado auto reportado, as respostas podem ocorrer com a 

necessidade de se mostrar que há uma boa higiene bucal, ocorrendo aí um viés. O 

que seria interessante, para maior confirmação dos dados, o acompanhamento do 

profissional de saúde bucal, um cirurgião dentista, na pesquisa. 
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 Quanto à visita ao dentista, notou-se neste estudo que, houve mais visitas de 

seis em seis meses principalmente nas faixas etárias inferiores, podendo ocorrer 

devido a dois fatores:  

a. Nas unidades de saúde de Bauru há o “Programa do bebê”. O primeiro 

atendimento é realizado logo após o nascimento, onde a mãe recebe informações 

de dieta, higiene (limpeza com a gaze), uso de chupeta e a orientação do retorno 

após o nascimento do primeiro dente. Após este retorno, as crianças são atendidas 

até os três anos, com intervalos de um a dois meses. Dos três aos quatorze anos 

são atendidas de seis em seis meses, e desde que não faltem, são agendadas 

diretamente com o cirurgião dentista. 

b.Em muitas escolas municipais há a presença do cirurgião dentista onde os alunos 

são atendidos de seis em seis meses e a presença do “escovódromo” onde as 

crianças aprende a escovar os dentes orientadas e supervisionadas  pelo cirurgião 

dentista da escola. E quando a escola fica próxima da uma Unidade de Saúde da 

Família, esta recebe a visita dos cirurgiões dentistas desta unidade. 

 

3. A hospitalização ao diagnóstico. 

Por ocasião do diagnóstico do DM1 há sempre a hospitalização devido a 

ocorrência da cetoacidose diabética (CAD), (quando os níveis de açúcar (glicose) 

no sangue do paciente diabético encontram-se muito altos), sendo os sintomas 

precoces a ela a poliúria, polidpisia e emagrecimento. No presente estudo a 

hospitalização que ocorreu em 69,7% dos pacientes diabéticos, a poliúria em 

98,5%, a polidpsia em 98,5% e a perda de peso em 95,5%. 

Três estudos semelhantes, foram realizados com o objetivo de evitar a 

hospitalização, Vanelli et al, 1999, na cidade de Parma (Itália), Reis et al, 2012 na 

Austrália e Lansdown et al, 2012, em Welsh no País de Galles, onde através de 

campanhas educativas, com palestras e cartazes, colocados em locais 

estratégicos, direcionado principalmente aos pais, professores elucidando os 

sintomas primárias. Foram oferecidos também, aos pediatras da atenção básica 

aparelhos para medição da glicemia capilar além de orientações para o diagnóstico 

do DM1. Nos dois primeiros estudos houve a diminuição da hospitalização devido a 

não ocorrência do CAD, porém o último estudo não conseguiu reduzir a incidência 
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na CAD, pois só foram utilizados os cartazes, não tendo havido a educação, nem a 

entrega dos equipamentos aos pediatras.  

Sugerimos que semelhante estudo e conscientização sejam realizados na 

cidade de Bauru, pois se evidenciou um grande número de internações ao 

diagnóstico. Pais, professores e profissionais de saúde conhecendo melhor esses 

primeiros sintomas podem evitar a CAD e a hospitalização.  Seria interessante 

também que a polifagia seja estudada como um fator de sintoma precoce. 
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7.CONCLUSÕES 

 
Com o intuito de contribuir para o melhor entendimento do DM1 concluiu-se: 
1. Quanto à associação do tipo de parto e a ocorrência do DM1 não observou-se 

que as crianças nascidas de parto cesárea têm uma maior probabilidade de 

desenvolver o DM1. 

2.  No presente estudo não houve significância quanto tempo de aleitamento 

materno e a ocorrência do DM1. 

3. Quanto ao intervalo de idade entre os irmãos concluiu-se, neste estudo, que 

intervalos maiores estão associado a um maior risco para o desenvolvimento 

do DM1. 

4. Das infecções virais, a catapora apresentou associação estatisticamente 

significativa com o DM1. Já a caxumba, o sarampo,  a rubéola, a escarlatina e 

a hepatite não apresentaram associação com o DM1 

5. O estudo constatou um baixo conhecimento dos pacientes com DM1 sobre o 

que é doença periodontal, assim não foi possível se estabelecer associação 

entre DP e DM1.
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ANEXO A -–Carta de Aprovação do Comitê de Ética FOB/USP 
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ANEXO B – CARTA DE APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPA DA SAÚDE DE 

BAURU 
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ANEXO C – CARTA DE APROVAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Paciente Diabético 
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 ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Não Diabético 
 
 

 
 

 



Anexos 82 

 

 
 



Anexos 83 

 

 

ANEXO F– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do menor diabético 
 

 
 

 



Anexos 84 

 

 

 

 
 



Anexos 85 

 

ANEXO G– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para menores não 
diabéticos. 
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ANEXO H– Termo de Assentimento para participação de Adolescentes diabéticos 
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ANEXO I – Termo de Assentimento para participação de adolescente não diabético 
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                       ANEXO J – Questionário para o Indivíduo diabético 
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ANEXO K– Questionário para o indivíduo não diabético 
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