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ENTREGANDO-SE À VIVÊNCIA DA DOENÇA COM O FILHO: A EXPERIÊN-
CIA DA MÃE DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DIABÉTICO

GIVING IN TO LIVING WITH DISEASE OF YOUR CHILD: THE MOTHER’S  EXPERIENCE OF THE
DIABETIC CHILD/ADOLESCENT

ENTREGÁNDOSE A LA VIVENCIA DE LA ENFERMEDAD CON EL HIJO: EXPERIENCIA DE LA
MADRE DEL NIÑO/ADOLESCENTE DIABÉTICO
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RESUMO: A vivência da criança com diabetes melittus está fortemente vinculada à postura da mãe,
por ser quem assume o papel de cuidadora. Para compreensão do diabetes, precisamos conhecer as
experiências da mãe além das da criança. Objetivamos compreender: como é para mãe ter um filho
diabético; o relacionamento dela com criança, doença e tratamento. Os referenciais teórico e metodológico
foram Interacionismo Simbólico e Teoria Fundamentada nos Dados, respectivamente. Foram entrevis-
tadas seis mães e na categorização dos dados identificamos onze categorias que revelam: trauma na
descoberta da doença; desorientação por falta de instruções dos profissionais de saúde; sofrimento
imposto pelos novos hábitos alimentares; angústia nas primeiras aplicações de insulina; falta de compre-
ensão sobre a ocorrência de descompensações; preocupação com aparecimento de complicações; espe-
rança, na evolução da terapêutica. Compreendendo a experiência da mãe podemos qualificar a assistên-
cia de enfermagem à criança diabética e família.

PALAVRAS-CHAVE:
Criança. Relações mãe-filho.
Diabetes mellitus. Enferma-
gem pediátrica.

KEY WORDS: Child.
Mother-child relations.
Diabetes mellitus. Pediatric
nursing.

ABSTRACT:  The living of  the child with diabetes mellitus is strongly attached to the mother’s
posture, for it is her who plays the role of  the caring one. To fully understand diabetes we have to know
not only the child’s experiences but also the mother’s experiences. We aim to comprehend: how it is for
a mother to have a diabetic child; the mother’s relationship with her child, disease and treatment. The
theoretical and methodological referential were respectively Symbolic, Interationism and Grounded
Theory. Six mothers were interviewed and in the categorization of  the data, eleven categories were
identified and they show: trauma when learning about the disease; disorientation because the professionals
in the health area lack instructions; suffering due to the new feeding habits; anguish caused in the first
applications of insulin; lack of comprehension about not being compensated; concern with the
occurrence of  complications; hope in the evolution of  the therapy. By understanding the mother’s
experience, we can qualify the nursing assistance to the diabetic child and the family

PALABRAS CLAVE: Niño.
Relaciones madre-hijo.
Diabetis mellitus. Enfermería
pediatrica.

RESUMEN: La vivencia del niño con diabetes mellitus está fuertemente vinculada a la postura de la madre,
por ser ella quien asume el papel de cuidadora. Para una mejor comprensión de la diabetes necesitamos
conocer las experiencias de la madre y del  niño. Objetivamos comprender: Qué significa para uma madre
tener un hijo diabético: su relación de ella con el niño, la enfermedad y el tratamiento. Las referencias teóricas
y metodológicas fueron el Interacionismo Simbólico y Teoría Fundamentada en los Datos, respectivemente.
Fueron entrevistadas seis madres y en la categorización de los datos identificamos once categorias que
revelan: trauma al descubrir la enfermedad; desorientación por falta de instrucciones de los profesionales de
la salud, sufrimiento impuesto por los nuevos hábitos alimentarios; angustia en las primeras inyecciones de
insulina; falta de comprensión sobre la ocurrencia de descompensaciones; preocupación con el aparecimiento
de las complicaciones; y esperanza en la evolución terapéutica. Comprendiendo la experiencia de la madre
podemos calificar la atención de enfermería para el niño diabético y la familia.
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INTRODUZINDO A TEMÁTICA

Estamos vivendo no Brasil e no mundo uma
fase de mudança denominada “transição epidemioló-
gica” que consiste na queda progressiva da incidência
das doenças transmissíveis e no simultâneo aumento
das doenças crônico degenerativas, chamadas também
de “doenças da modernidade”¹-².

Com o aumento da expectativa de vida das cri-
anças com doenças crônicas, torna-se vital a realização
de estudos que permitam conhecer a realidade dessas
famílias ao conviver com a doença no contexto da
vida diária, com a finalidade de identificar suas neces-
sidades no manejo da doença, e propor intervenções
tanto individuais quanto coletivas de assistência³.

Dentre as doenças crônicas destaca-se o diabe-
tes que incide em cerca de quinze milhões de pessoas,
sendo que cerca de 5 a 10% destes desenvolve-se até
os quinze anos de idade4.

O Diabetes Mellitus insulino-dependente
(DMID) ou diabetes do tipo I, é uma doença crônica
de inicio súbito que desenvolve-se mais freqüentemente
em crianças e em adultos jovens, geralmente antes dos
30 anos. Esse tipo é caracterizado pela incapacidade de
produzir insulina devido a destruição das células beta
do pâncreas (produtoras de insulina) pelo sistema
imunológico. Acredita-se que uma combinação de fa-
tores genéticos, imunológicos e possivelmente ambientais
contribua para a destruição de células beta4-5.

O diabetes do tipo I resulta em hiperglicemia
de jejum, devido a produção descontrolada de glicose
pelo fígado e também hiperglicemia pós-prandial,
devido a liberação de glicose derivada dos alimentos
ingeridos que não pode ser estocada; resulta ainda em
poliúria, glicosúria,  polidipsia, polifagia e fraqueza4.
O diagnóstico da doença é baseado na presença de
níveis anormais altos de glicose sangüínea.

O tratamento é realizado através de: dieta ali-
mentar; prática de exercícios físicos; monitorização de
glicose e cetônicos, insulinoterapia, e educação
diabetológica.

As complicações da doença podem ser agudas -
cetose e cetoacidose diabética (CAD), coma hiperosmolar
não-cetótico (CHNC), acidose lática, hipoglicemia e
hiperglicemia - ou crônicas - doença macrovascular; do-
ença microvascular; doenças neuropáticas.

JUSTIFICANDO O ESTUDO

O diabetes, assim como outras doenças crôni-
cas na infância, mostraram-nos, através de trabalhos

anteriormente realizados6-8 que a experiência da crian-
ça, segundo seus relatos, está fortemente vinculada à
postura da família e mais especificamente da mãe, uma
vez que é ela quem mais assume o papel de cuidadora.

Dados da literatura9 corroboram este achado,
enfocando que a responsabilidade da mãe na admi-
nistração de insulina é maior devido a sua participação
no cuidado diário do filho, pois é ela que na grande
maioria das vezes o leva à consulta médica; que,
freqüentemente faz o preparo e as anotações referen-
tes a dieta, aos testes sangüíneos, aos episódios de
hipoglicemia, além de acompanhar o filho a grupos
de educação em diabetes. As autoras partilham tam-
bém a compreensão que os problemas com o filho
são mais sentidos pela mãe do que pelo pai, a qual
vivencia mais a doença e os seus efeitos sobre os mem-
bros da família.

Acreditamos que para a compreensão mais
ampliada da vivência com o diabetes, precisamos, além
de conhecer a perspectiva da criança, compreender as
percepções e sentimentos de sua mãe.

As reações manifestadas pelos pais de crianças
com doenças crônicas são – negação, ansiedade, senti-
mento de culpa, sentimento de perda, aversão ou des-
gaste, auto-lamentação, depressão, ressentimento, às ve-
zes rejeição pela criança e isolamento da sociedade10.

Também foram encontradas nove dificuldades
que as mães referiram ao cuidar do filho diabético:
dieta, administração de insulina, financeiras, emocio-
nais, viagens de férias, proteção excessiva, festas e reu-
niões familiares, insegurança e atividades escolares11.

Quisemos mais que tudo, compreender porque
essas reações acontecem (e se acontecem), pois acre-
ditamos que é fundamental compreendermos a expe-
riência da mãe, como ela vivência a doença, o que esse
evento provoca em sua vida e de sua família e como
ela define a situação que está vivenciando. Assim este
trabalho teve como objetivo compreender como é
para a mãe ter um filho com diabetes; como a mãe se
relaciona com a criança, a doença e o tratamento.

ESTABELECENDO A METODOLOGIA

Referencial teórico e metodológico

A intenção de compreender o significado que a
mãe atribui a experiência de vivenciar o diabetes do
filho, levou-nos a optar pelo Interacionismo
Simbólico(IS)12 como referencial teórico.
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A metodologia de análise utilizada foi a Teoria
Fundamentada nos Dados, um tipo de análise qualita-
tiva que objetiva captar o aspecto subjetivo das expe-
riências sociais da pessoa13.

PERCURSO METODOLÓGICO

Foram sujeitos do estudo 6 mães de crianças ou
adolescentes diabéticos. As idades das mães variaram
de 24 a 46 anos e o tempo de diagnóstico da doença
alternaram de oito meses, o mais recente, há oito anos,
o mais prolongado. Para a coleta de dados, o proce-
dimento adotado foi à entrevista semi-estruturada e
consentida, conforme Resolução n°196, de 10 de ou-
tubro de 199614. As entrevistas foram transcritas mi-
nuciosamente. A análise dos dados foi realizada
concomitantemente à coleta, tendo ocorrido a análise
comparativa constante em basicamente três etapas:
codificação, categorização (os códigos são questiona-
dos e organizados em relação às similaridades e dife-
renças) e definição das categorias.

Cada mãe antes da entrevista foi esclarecida a
respeito dos objetivos e finalidades do trabalho e em
concordância com o mesmo, assinou um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a en-
trevista, bem como sua gravação, para posterior aná-
lise e divulgação dos dados, com a garantia de que
não seriam revelados nomes, mantendo-se sigilo e
privacidade. O documento também deixa claro que a
qualquer momento poderia desistir de participar do
estudo, e que não receberia benefícios diretos nem
compensação financeira relacionada à participação.

APRESENTANDO OS ACHADOS

Obtivemos da análise dos dados onze categori-
as, compostas por suas sub categorias. Cada uma de-
las foi definida separadamente, e posteriormente fo-
ram agrupadas de modo a seguirem a ordem crono-
lógica dos acontecimentos. Apresentaremos a seguir
as categorias.

 1. Despertando para o problema está direta-
mente relacionada com a descoberta de que o filho
tem diabetes. É o inicio de todas as transformações
que ocorreram na vida da mãe à partir do diagnóstico
do filho. Vai desde presenciar o filho sentindo-se dife-
rente até os questionamentos sobre o motivo do filho
ter desenvolvido a doença, passando por todos os
sentimentos experimentados pela mãe no momento
da descoberta, como desespero, medo, tristeza, revol-
ta e preocupação diante da situação atual.

Ah, eu só chorava, acho que fiquei um mês só choran-
do, acredita [...] ah! acabou a alegria sabe?, eu falei a mi-
nha vida mudou como do dia para a noite. (Mãe 5)

2. Experimentando incertezas expressa as
dúvidas que a mãe vivencia. É sentir-se incapaz de re-
alizar todas as tarefas que agora deve realizar, por ain-
da não conhecer o diabetes e não sentir-se segura em
atuar baseando-se apenas no que sabe. É ter que trans-
formar o hábito alimentar de sua casa, sem ter certeza
de quais são os alimentos que seu filho pode ou não
ingerir; é ter que aplicar a insulina sendo que apenas há
algumas horas é que descobriu a sua existência, e sen-
tir-se perdida diante disso. É ter medo de não conse-
guir responder a tantas mudanças.

Além de tudo há a descompensação, situação
que intensifica ainda mais as incertezas, que mais aflige,
atordoa e incomoda a mãe de uma criança diabética.
É a situação em que ela nem sempre pode contar com
um exame de glicemia para saber se o filho está com
hipoglicemia ou uma elevação no nível de açúcar no
sangue. É ter que tomar uma atitude no escuro, deci-
dir entre alimentá-lo para aumentar o nível de açúcar
no sangue ou aplicar a insulina para ter efeito contrá-
rio. É a necessidade de tirar o filho da situação de
risco estando sujeita ao erro.

[...] você fica sem saber o que fazer , porque pode tá
baixa e você não dar nada e ela entrar em coma e pode tá alta
e você não dar nada e entrar em coma também, então é difícil [
...] eu acho difícil se tá alto ou se tá baixo, se eu tivesse uma
certeza que tá alto, corria e dava uma insulina, mas e se tá
baixa?, você dá insulina a pessoa entrar em coma, se pode até
matar a pessoa [...] É difícil eu acho. (Mãe 4)

3. Tentando equilibrar a glicemia refere-se
às experiências da mãe em busca do equilíbrio da
glicemia do filho através do tratamento médico, do
seguimento de crenças populares e através da ajuda
Divina. É a passagem por tratamentos ineficientes e
profissionais que não conquistaram a confiança da fa-
mília no cuidado do filho, causando um sofrimento a
cada insucesso e uma força ainda maior para continu-
ar buscando, até o encontro do tratamento que me-
lhor se adequa ao filho, e de um profissional que
demostre competência e amparo à mãe nos momen-
tos que ela mais necessita ou tem dúvidas.

[...] o remédio que ela (médica) tinha dado não foi
legal aí indicaram este médico[...] e aí nos fomos pra R.P. aí
foi onde a gente graças a Deus, encontramos a solução, solução
assim né, acho que a orientação, a maneira dele, que ele nos
passou do tratamento foi melhor do que aqui. (Mãe 1)

4. Buscando conhecimento está diretamente
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relacionada ao conhecimento sobre o diabetes. É ter
descoberto que não sabia nada sobre a doença e ago-
ra estar correndo atrás para aprender a lidar com ela.
É a busca de informações através de livros, revistas,
palestras, grupos de apoio e pessoas que já passaram
por isso, como outras mães de diabéticos. É recorrer
a todo tipo de auxilio para subtrair o máximo de in-
formações e poder cuidar de seu filho com seguran-
ça. É estar disposta a aprender.

Aí depois de 3 dias que ela tava internada que eu fui
começar a cair na real né, tudo certinho, aí eu comecei a
procurar ler muito sobre diabetes, livros, revistas, tudo que
eu achava eu lia [...] aí eu comecei a entender o que era
diabetes, a tipo I a tipo II, e agora pra mim assim, eu tô
mais tranqüila[...] (Mãe 2)

5. Iniciando uma nova trajetória é a incorpo-
ração de novos hábitos alimentares e de vida. O reco-
meço, a introdução de uma nova rotina a ser seguida.
A adequação da vida familiar ao diabetes do filho, e as
conseqüências que isso acarreta, por um lado privan-
do os membros da família de várias coisas, e por ou-
tro, introduzindo hábitos muito mais saudáveis, que
não faziam parte do dia–a-dia.

[...] mudou tudo né? Porque antes a gente não ficava
em casa nem um sábado, nenhum domingo, todo sábado tinha
aniversário, quando não era aniversário era aquela turminha
de amigos que se juntava, então era um sábado na casa de um,
outro sábado na casa do outro, entendeu? E isso foi cortado, eu
cortei tudo, aniversário, casamento, foi tudo cortado.(Mãe5)

6. Seguindo o coração é seguir o coração para
tomar decisões em relação a alimentação do filho em
situações difíceis como em uma festa, centrando-se
sempre no que é melhor para o filho a longo prazo,
no futuro, deixando muitas vezes de satisfazer sua
vontades momentâneas pensando que poderá causar
um descompensação. É saber que por mais que ele
sofra agora ela está fazendo o melhor. Seguir o cora-
ção no sentido de protege-lo do que não lhe fará bem.
Algumas vezes, no entanto, é deixar o filho fazer o
que não pode, abrindo uma exceção.

[...] não é bom comer doce [...] mas [...] de vez em
quando também não precisa ser tão áspero, tipo assim, ele
ganha uma bala no colégio, então ele traz tudo pra casa que
ele ganha, ‘então filho corta na metade e você chupa metade
ou corta um pedacinho e você experimenta’, não também fa-
lando tudo não, não, não. (Mãe 1)

7. Tendo muitas responsabilidades” mostra
os cuidados que a mãe tem com o filho, todas as pre-
ocupações em estar oferecendo o melhor de si para
ele, em fiscalizá-lo para que ele não ultrapasse os limi-

tes na alimentação, em responsabilizar-se pela insulina,
seus horários, quantidade. De tanta responsabilidade
acabar superprotegendo o filho.

[...] é muito difícil, nossa é muito difícil, no início
sabe acho que não é só no início, a pessoa ter um familiar
diabético, é muita responsabilidade, muita responsabilida-
de, ainda mais sendo uma criança, que você tem que cuidar
né, tratar né, alimentar bem, você tem que ensinar, reedu-
car ele na verdade, não é verdade? (Mãe 1)

8. Convivendo com o temor compreende os
sentimentos de medo que a mãe tem em relação ao
futuro do filho. É o medo vivido constantemente pela
mãe em relação às situações desfavoráveis que po-
dem surgir a curto ou longo prazo, vividos nos mo-
mentos de inesperadas descompensações e em seus
repetitivos pensamentos sobre a possibilidade de com-
plicações da doença. É vivenciar estes medos quando
o filho está em uma hipo ou hiperglicemia mais seve-
ra, e ser levada a pensar em não ter mais o filho. É não
ter tranqüilidade, estar sempre se preocupando com
algo que pode acontecer em instantes ou daqui há
muitos anos.

[...] hoje ela tem a gente pra ficar em cima dela, e
quando ela crescer?, que ela ficar mocinha?, que ela casar?,
será que ela vai se cuidar?, entendeu?, porque a gente cuida
dela agora, a gente tá plantando pra ela entender que ela
tem que se cuidar, que tem que ser assim, ela já tá entenden-
do um pouco, mas eu fico pensando e quando ela não tiver a
gente? Que nem o T. fala: ‘a gente tem que ter outro filho
porque a E. precisa de alguém se um dia a gente faltar, ela
vai ter uma outra pessoa pra cuidar dela um dia.’  (Mãe 2)

9. Experimentando a dor é a vivência de mo-
mentos que causam grande sofrimento à mãe. A ex-
periência de ver o filho sofrer com a doença e muitas
vezes até se entregar a este sentimento, causando um
sofrimento ainda maior na mãe, que tenta não expor
ao filho. Essa dor é também vivenciada com a angús-
tia do momento de administração da insulina, mesmo
se dispondo a fazer o que for preciso para diminuir a
aversão que o filho sente ao procedimento. Esses sen-
timentos somente são amenizados com as demons-
trações de adaptação do filho, tornando mais fácil a
aceitação pela mãe.

[...] eu comecei aplicar, nos primeiros dias eu fica-
va[...] no começo era um sofrimento, chegava a tremer, che-
gava a chorar de ter que ir lá furar ela[...], porque furar a
própria filha né? a gente fica meio[...] aí o que que nós
fizemos?, quando ia trocar a agulha a gente aplicava, furava
a gente pra ver se doía, né o braço, a barriga, então aí a
gente foi percebendo que não é uma dor insuportável, malemá
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uma picadinha de formiga, não dói muito. (Mãe 2)
10. Vivendo conflitos é um turbilhão de senti-

mentos que perseguem a mãe diante da diabetes do filho.
São as dúvidas quanto aos motivos das descompensações.
Conflitos entre ter culpa ou não de alguns acontecimen-
tos e os sentimentos gerados devido a isso.

Sabe, no começo eu achei que ia ser fácil, eu achei que
se seguisse a prescrição do médico, tudo direitinho, cê ia ter
um controle né?, mas depois eu fui ver que não era bem
assim, que olha, a gente faz tudo certinho, procura fazer
certinho mesmo e às vezes passa mal, é muito difícil. (Mãe 5)

11. Tendo muito chão pela frente é a mãe,
apesar de estar buscando adaptar-se à doença do fi-
lho, ter a consciência de que sua luta não termina por
aqui, sabendo que ainda atravessará muitas situações

DISCUTINDO OS RESULTADOS

Os resultados do trabalho revelaram a experi-
ência de ser mãe de uma criança ou adolescente dia-
bético e a imensidão de fatores que isso influencia. O
impacto da doença crônica sobre a família pode ocor-
rer nas esferas comportamental, somática, social e fi-
nanceira, sendo freqüente encontrá-las interrelacionadas16.

A experiência da mãe com o filho diabético ini-
cia-se no momento que ela percebe seu filho diferen-
te, apresentando sintomas incomuns, urinando muitas
vezes e ingerindo muita água. Porém, não passa pela
cabeça da mãe que uma certa indisposição do filho
seja sinal do início de uma doença crônica, que irá
modificar toda sua vida e de sua família. Sem ao me-
nos imaginar que poderia ser diabetes, atribui o fato a
vários outros motivos. Após perceber que estes sinto-
mas se acentuam ao invés de cessarem, cogita a possi-
bilidade de ser diabetes, porém neste momento sem
nenhuma consciência do que isso significa e no que

Figura 1 - Entregando-se a vivência da doença com o filho - a experiência da mãe da criança/
adolescente diabético: categorias que a compõem15

implicará. Ao levar seu filho ao médico o exame reve-
la o diabetes mellitus.

A descoberta de uma condição crônica de saúde
implica em redirecionar a forma de vida e repensar
sobre os cuidados do dia-a-dia17. Essa revelação sur-
preende a mãe e gera diversos sentimentos, num misto
de medo, pavor, preocupação, desespero, dor e desco-
nhecimento. Um momento extremamente delicado e
sofrido para a mãe, quando, nem ela, nem o filho sen-
tem que receberam adequado suporte profissional.

Para realizar os cuidados que uma doença crô-
nica exige, como o diabetes em crianças e adolescen-
tes, necessita-se de uma abordagem através de uma
equipe multiprofissional, tendo a criança, o adolescen-
te e a família como foco central desse cuidado18.

Os pais enfrentam uma diversidade de proble-
mas em relação ao diabetes mellitus tipo I, sendo que
os mais freqüentes estão relacionados à administração
de insulina, dieta, dinâmica familiar e testes de glicose
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inesperadas, tanto boas, com as novas descobertas
relacionadas com diabetes, como as não muito boas,
como as descompensações.

[...] agora pra mim assim eu tô mais tranqüila eu
tenho a esperança que venha uma cura, não totalmente, mas
tipo a bombinha que já não tem que aplicar a insulina, como
ela é muito pequena, eu acho que ela vai participar de uma
cura, de uma melhora para o diabetes, quando ela tiver seus
20 anos, 25 anos, vai ter alguma coisa melhor. Então é isso
que me fortalece, esperança de melhorar, que vai ter uma
cura, uma melhora para o diabetes[...] (Mãe 2)

A Figura 1 sintetiza as categorias apresentadas,
que expressam a experiência da mãe.

Experimentando
incertezas
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no sangue e urina19.
Apesar da certeza sobre as demandas que a fa-

mília, especialmente a mãe necessitam como suporte
para terem condições de oferecer o melhor cuidado
ao filho, o apoio profissional recebido por estas mães,
no momento da descoberta, sem exceção, não ocor-
reu. Todas as mães queixam-se de como lhes foi dada
a notícia do estabelecimento do diagnóstico e de como
foram informadas sobre os cuidados que deveriam
iniciar à partir daquele momento. As mães quando re-
cebem a notícia do diabetes do filho, não conhecem a
doença e não estão preparadas para as mudanças ali-
mentares ou a incorporação da insulinoterapia. Che-
gam em casa desesperadas não sabendo o que po-
dem ou não cozinhar para o filho e extremamente
inseguras quanto a primeira aplicação de insulina.

Esse diagnóstico informado sem nenhum pre-
paro da família, criança e outros membros, somados
à desinformação sobre a diabetes, que não é ofereci-
da pelos profissionais de saúde, acabam resultando
em um quadro de desespero na mãe, que no futuro
desencadeia a depressão.

Concordamos com a afirmação de que a pres-
tação de serviços na área hospitalar e ou ambulatorial,
está organizada para atender a doença, revelando uma
forma de atendimento centrado na queixa e na con-
duta sem a preocupação com o sentimento e apoio
contínuo, e que portanto, pensar em um programa de
educação em diabetes para crianças e adolescentes passa
obrigatoriamente pela organização dos serviços,
priorizando a capacitação de profissionais, a fim de
qualificar o atendimento a essa clientela, minimizando
o impacto da doença na família e, atenuando o sofri-
mento das crianças e adolescentes e dos próprios pais
em relação ao diabetes mellitus11.

Sentimentos como o de não aceitação e injustiça
também são referidos pela mãe. Ela não quer acredi-
tar que seja verdade, apresentando dificuldades para
se acostumar com a presença da doença. E sente-se
injustiçada pois quase todas as mães entrevistadas con-
viviam com outras doenças ou situações muito difí-
ceis dentro de casa, acreditando que não mereciam
mais este obstáculo para enfrentar.

A mãe questiona-se sobre o motivo de seu filho
ter desenvolvido a doença, questionamento este que
não encontra uma resposta definitiva e sim possibili-
dades, cogitações. Não encontrando a resposta a mãe
atribui a doença do filho a si, acreditando ser a causa-
dora da doença pela forma como educou o filho; a
um fator genético ou a um castigo, sendo dado atra-

vés do sofrimento de seu filho.
A medida que os dias vão passando e com as

informações que vai processando a mãe percebe
quantos cuidados são necessários no tratamento de
uma criança diabética, as mudanças nos hábitos ali-
mentares, a inserção do exercício físico no cotidiano
da família, a dedicação aos horários de aplicação de
insulina, a preocupação com o filho ficar doente e não
poder consumir qualquer medicamento, o cuidado para
o filho não se machucar pelo medo de não cicatrizar.
Informações que ela buscou de um profissional de
saúde, principalmente na figura do médico responsá-
vel pelo seu filho e não encontrou.

A mãe troca de médico muitas vezes, procuran-
do aquele em quem ela possa confiar, que transmita
segurança a ela e ao seu filho, que lhes explique sobre a
diabetes, o que torna-se uma busca bastante prolon-
gada e cansativa. A mãe busca também a ajuda espiri-
tual, tentando encontrar a explicação e o acolhimento
que a ciência não conseguiu oferecer.

Uma outra experiência da mãe, é a grande difi-
culdade que sente em distinguir quando o filho está
tendo uma queda da glicose sangüínea ou uma
hiperglicemia. Pois apesar de existirem testes rápidos
para detectar o índice glicêmico, a maioria das famílias
não possui o aparelho ou as fitas neles utilizadas, que
são muito caras. Em estudo feito com trinta mães en-
trevistadas, apenas cinco possuíam fitas reagentes e
duas possuíam glucometer (aparelho que utiliza fitas
reagentes para determinação da glicemia), o que de-
monstra a falta de recursos materiais para o desenvol-
vimento da terapêutica no domicilio9.

Presenciar uma descompensação do filho sem
saber se ele está tendo uma hipoglicemia ou uma
hiperglicemia é uma situação que aflige com intensida-
de a mãe, pois ela precisa agir para evitar que o qua-
dro do filho se complique.

Após a descoberta e conhecimento da doença,
a mãe vê-se iniciando uma nova trajetória, onde in-
corpora novos hábitos, como o exercício físico diá-
rio, e muda toda a alimentação da família, preparando
apenas os alimentos que são saudáveis ao filho.

Em alguns casos a mãe realiza uma mudança
radical na alimentação em sua casa e troca-os por ali-
mentos diet e light, deixando de comprar e ter em sua
casa alimentos que o filho não possa ingerir, evitando
que ele sinta vontade de comer alguma coisa que não
lhe faz bem.

A mãe que não pode comprar produtos
dietéticos, por razões financeiras, já que seu custo é
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maior que dos produtos comuns, sente-se muito tris-
te, como se estivesse privando seu filho de ingerir os
alimentos que poderia comer, sendo que já é tão res-
trita sua alimentação. Uma situação muito difícil para
a mãe.

A restrição alimentar a qual um dos membros
da família é submetido, inevitavelmente, afeta o res-
tante da família, fazendo com que os outros mem-
bros sofram, pois a mãe deixa de fazer frituras, doces,
muitos alimentos que antes eram feitos, e que toda
família apreciava.

As reuniões sociais como aniversários e casamen-
tos deixam de ser freqüentadas pela família no início, e
após a adaptação à doença ainda são limitadas, pois
enfrentar a tentação das frituras e docinhos não é sim-
ples. Isso causa um isolamento social da família, que
deixa de freqüentar lugares com outras pessoas e co-
nhecidos para evitar o desconforto de ver seu filho
sofrer. Outros autores também constataram a dificul-
dade que a mãe tem com relação à convivência social,
deixando de participar de reuniões festivas11.

O maior impacto para a criança e adolescente
diabético, ao descobrir a doença, é a proibição do
doce7. E de acordo com a nossa compreensão sobre
a experiência da mãe de uma criança diabética um de
seus maiores desafios é, justamente, negar ao filho algo
que ele goste de comer, devido a suas restrições ali-
mentares.

Apesar de todas as mudanças ocorridas com a
família após a descoberta da doença do filho, a mãe
quer acreditar que seu filho é uma criança normal e
que pode viver a sua vida como outras crianças. Em
uma mistura entre o que ela gostaria que fosse real e o
que realmente é, a mãe não consegue sustentar a afir-
mação de que o filho não é uma criança diferente,
quando pensa que ele não pode comer um doce, to-
mar um sorvete, ou quando vê o filho sendo a única
criança de sua sala de aula que não pode freqüentar as
aulas de educação física, pelo risco da hipoglicemia.

A criança diabética deve tanto quanto possível
levar uma vida perfeita, normal e igual a das outras
crianças, e não precisa nem deve ser superprotegida
pelos pais, nem deve estar temerosa por seu estado.
Precisa ser seguida, e bem seguida, e desde que possí-
vel, tendo idade e compressão suficientes, deve ser
instruída de sua patologia para que possa conduzir-se
devidamente20.

Percebe-se que a mãe é quem assume a maior
parte das responsabilidades do tratamento do filho,
preparando as refeições, impondo regras, assumindo

o compromisso dos horários da insulina e acompa-
nhando a exames e ao consultório médico. Muitos pais
também participam do cuidado do filho, mas como
geralmente passam o dia todo trabalhando fora de
casa, a mãe é quem está à disposição vinte e quatro
horas por dia para assistir o filho.

Quanto ao exercício físico, cada dia mais a mãe
percebe a importância de sua realização. As famílias
que aderiram a caminhada diária sentem que no dia
que não a realizam o filho não se sente muito bem,
com sinais de hiperglicemia.

A mãe também mostra-se convivendo perma-
nentemente com o temor, seja das descompensações,
das complicações do diabetes e do futuro do filho.

Não conseguir entender a ocorrência das
descompensações mesmo cuidando, seguindo todas
as orientações médicas, faz com que a mãe desenvol-
va um sentimento de culpa sobre os acontecimentos,
vivendo em conflito consigo mesma.

Percebemos que as mães entrevistadas possuem
grande conhecimento sobre a doença do filho, porém
não os adquiriram através do médico ou de outro
profissional de saúde, ressaltando que no momento
da descoberta, onde mais precisavam destas informa-
ções, não as obtiveram. Seus conhecimentos são
advindos de um esforço próprio em conhecer a do-
ença do filho e fazer o melhor por ele, buscando li-
vros, revistas, grupos de apoio.

TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Percebemos que existe uma necessidade muito
grande de suporte profissional para que a mãe consi-
ga lidar com a doença do filho e enfrentá-la com me-
nos dificuldades. A assistência prestada pela mãe ao fi-
lho portador de diabetes vai além dos cuidados com a
alimentação, exercícios físicos e insulinoterapia, envol-
vendo todo o enfrentamento psicológico das dificul-
dades encontradas por ele, sendo que muitas vezes, nem
mesmo a mãe está preparada para assisti-lo.

Mostra-se necessário um apoio profissional à
mãe de crianças e adolescentes diabéticos, alguém que
se disponha a ouvir e compreender seus temores, tor-
nando-os menos preocupantes, facilitando a adapta-
ção e convivência com a doença.

Pensando nos sentimentos e demandas dessa
população, consideramos que cabe à enfermagem:

a) Oferecer educação em diabetes para a popu-
lação conhecer a doença e seus sintomas de
modo que o diagnóstico da doença seja realiza-
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do precocemente;
b) Compartilhar com os familiares o diagnósti-
co da doença, que deve ser feito de forma
humanizada, oferecendo apoio nas diversas fa-
ses de enfrentamento da doença;
c) Desenvolver um plano de cuidados para o
diabético e sua família, que ofereça todas as in-
formações necessárias, de forma organizada,
subdividida em habilidades principais ou de
“sobrevida” e educação aprofundada. Essas in-
formações versariam sobre fisiopatologia, tra-
tamento, bem como a administração da insuli-
na, informações sobre a dieta e seus benefícios,
monitorização da glicose sangüínea e reconheci-
mento e tratamento das complicações agudas
(hiperglicemia e hipoglicemia). Dispor-se a for-
necer à família, principalmente ao cuidador da
criança diabética, as informações necessárias para
um bom controle domiciliar da glicemia, ame-
nizando grande parte das aflições vivenciadas
pela mãe das crianças e adolescentes diabéticos,
que na maioria das vezes ocorrem por falta de
conhecimento sobre como agir;
d) Discutir sobre as possíveis causas do
surgimento da patologia com a finalidade de es-
clarecer dúvidas da mãe e familiares, para que
não se sintam culpados ou sendo castigados;
e) Esclarecer sobre as complicações agudas e crô-
nicas do diabetes, como e por que acontecem, qual
a possibilidade de ocorrerem, evitando assim, que
a desinformação acarrete demasiado temor quan-
to ao tema;
f) Informar as causas de descompensações evi-
tando que a mãe alimente um sentimento de
culpa e entenda o motivo de ocorrerem, po-
dendo evitá-las em algumas situações;
g) Oferecer opções de cardápios às famílias ade-
quando-os às suas condições financeiras e na
medida do possível, à satisfação da criança/ado-
lescente;
h) Ensinar outras maneiras de obter informa-
ções, além dos profissionais de saúde, para quan-
do sentir necessidade;
i) Manter a família informada sobre os avanços
tecnológicos na área;
j) Incentivar a participação dos familiares em
grupos de apoio para que todos possam parti-
lhar como têm vivenciado a experiência. Estes
grupos são espaços muito ricos em que a vivência

dos pares pode contribuir em muito para que
os envolvidos encontrem formas alternativas de
lidar com as situações;
k) Oferecer amparo ao cuidador, de modo que
ele possa sentir-se fortalecido e crie vínculo com
o profissional de saúde.
Consideramos que essas tarefas que são simples

e sem referencias utópicas, podem tornar a vida de
mães de diabéticos menos angustiante, o que certa-
mente influenciará na dinâmica da vida familiar como
um todo. Acreditamos também que esta população
requer uma abordagem multiprofissional.

Conhecendo suas necessidades e compreenden-
do suas vivências é possível nos instrumentalizamos
no sentido de qualificar a assistência de enfermagem a
essas famílias21.
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