
INFLUÊNCIA DO DIABETES MELLITUS TIPO 1 NO
DESEMPENHO FUNCIONAL INFANTIL
Autores: Ana Beatriz Pacheco Dias, Rayanne Barbosa de Oliveira, Patricia de Carvalho Padilha, Jaqueline Almeida Pereira, Marcos
Ferreira Rebel, Jocelene de Fátima Landgraf

Palavras-chave: CRIANÇAS, Funcionalidade, Pediatria, DESENVOLVIMENTO, Diabetes Mellitus

Introducao: A incidência de diabetes mellitus tipo 1 vem aumentando em diversas faixas etárias, sendo 6,3% entre 0 e 4 anos; 3,1%
entre 5 a 9 anos; e 2,4% entre 10 a 14 anos. Compreender a influência de uma doença crônica no desenvolvimento infantil torna-se
essencial para entender as interações biopsicossociais.

Objetivos: Verificar a influência do diabetes mellitus tipo 1 no desempenho funcional de crianças com idades entre 1 e 7 anos.

Método: O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAAE: 62235716.0.0000.5264). Participaram do estudo 52 crianças com diabetes mellitus tipo
1, com idade média de 5 anos e 8 meses ± 1 ano e 10 meses. Após a anamnese, as crianças foram avaliadas quanto à força pela escala
Medical Research Council (MRC); quanto ao tônus muscular dos principais músculos dos membros superiores e inferiores pela escala
Ashworth Modificada; e quanto à amplitude de movimento das principais articulações dos membros superiores e inferiores. As
informações sobre as habilidades funcionais das crianças foram coletadas por meio de entrevista com o responsável, utilizando o
Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI), que avalia as habilidades funcionais de crianças de 6 meses a 7 anos e 6
meses.

Resultados: A anamnese revelou que a idade média de diagnóstico foi de 3 anos e 2 meses ± 2 anos e 1 mês; que 84,6% apresentavam
episódios de hiperglicemia; e que 75% tinham episódios de hipoglicemia. Os resultados da força muscular, tônus e amplitude de
movimento apresentaram-se dentro dos padrões de normalidade. Os resultados do PEDI também demonstraram que as crianças
encontravam-se com as habilidades funcionais adequadas à faixa etária (médias dos escores normativos das habilidades funcionais foram
50,35 ± 9,39 na área de autocuidado, 49,86 ± 8,58 na área de mobilidade e 48,89 ± 8,11 na área de função social).

Conclusão: Devido à incidência do diabetes mellitus tipo 1 estar crescendo mundialmente, tornam-se necessários mais estudos e
pesquisas que abordem essa doença na infância, a fim de verificar se há prejuízos em outras áreas do desenvolvimento e garantir
qualidade de vida para essas crianças."
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