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RESUMO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso constitui-se em um estudo voltado para a conquista do prazer 

alimentar infantil no Diabetes Mellitus tipo I. O objetivo geral foi descrever como é possível desenvolver 

o prazer alimentar da criança portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 em uma dieta nutricionalmente 

completa e em uma alimentação de livre escolha. Os objetivos específicos são: apresentar as 

características da patologia; compreender a relação da família com os novos hábitos alimentares a serem 

empregados; entender como o ato de se alimentar tem forte influência nas relações interpessoais vividas 

pela criança; ressaltar o valor da contagem de carboidratos; a importância de uma dieta nutricionalmente 

completa e saborosa para criança. O trabalho traz como problemática central o papel da família no 

enfrentamento da doença e os possíveis relacionamentos interpessoais com uma alimentação restrita, 

sendo o habito de se alimentar uma das formas de criação de vínculos. A metodologia escolhida foi a 

revisão bibliográfica, sendo realizadas pesquisas em artigos científicos disponíveis na internet, livros e 

sites oficiais relacionados a patologia apresentada. O presente estudo encontra-se dividido em dois 

capítulos, o primeiro capítulo aborda a parte histórica do diabetes, os tipos de insulina: bolus, insulina 

basal e as insulinas misturadas; a sua fisiopatologia e sua classificação; a epidemiologia que é entendida 

como o estudo da assiduidade de distribuição e dos determinantes dos problemas relacionados a saúde de 

cada população de maneira especifica; o diagnóstico e os exames laboratoriais, no qual se observam o 

pico de diagnóstico do diabetes mellitus tipo I são entre as faixas etárias de quatro a cinco anos e dez a 

quatorze anos; o tratamento que se baseia em acompanhamento clinico com especialista, ou em 

atendimentos emergências; aplicação de insulina e bomba de infusão. No segundo capítulo tratou-se da 

relação da nutrição com o Diabetes Mellitus tipo I na infância, a sua caracterização; o prazer alimentar; o 

papel da família na construção do hábito alimentar; a alimentação da criança diabética na escola e 

finalizando o capitulo com um pouco da gastronomia no diabetes e sugestões de receitas. 

 


