CUIDADO À CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 UTILIZANDO
NANDA-NOC-NIC: Relato de experiência.
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Introdução: A prevalência do diabetes mellitus tipo 1(DM1) na população pediátrica tem
sido foco de atenção, pois se não iniciar o tratamento, as manifestações evoluem com
desidratação e acidose, podendo levar a cetoacidose diabética. A criança em sua
experiência depara-se com o desconhecimento da doença, que leva ao medo antecipado
pela possibilidade de preconceito, o isolamento e a vergonha, intensificados pela certeza
de enfrentamento diário desses sentimentos. Ainda verifica-se que as mudanças radicais
vivenciadas na dinâmica familiar, principalmente as alterações nos hábitos alimentares,
especificamente no que diz respeito ao policiamento da criança com a ingestão de
carboidratos, impactam a adesão do correto manejo da doença. Por ter o autocontrole
alimentar em adaptação, a criança muitas vezes se depara com o sentimento de culpa. A
criança desde o momento do diagnóstico oscila seus sentimentos entre
equilíbrio/aceitação e ansiedade/revolta. A criança vive sob constante ameaça a
integridade corporal. Diante das repercussões observadas no período de vivência com a
criança hospitalizada recém diagnosticada com a doença acompanhada pela mãe em
enfermaria pediátrica, o enfermeiro para assisti-la deve agregar as áreas de competência
do cuidado do ponto de vista individual, coletivo e gestão, utilizando ferramentas como a
abordagem centrada na criança e família e o processo de enfermagem. Objetivo:
Articular as taxonomias NANDA-NOC-NIC no cuidado à criança diagnosticada com DM1 e
sua mãe que participava do Programa Mãe-Acompanhante em uma unidade de
internação pediátrica. Método: Relato de experiência registrado em portfólio reflexivo
desenvolvido pelos estudantes da 3ª série do Curso de Enfermagem da Famema do
acompanhamento de uma criança recém diagnosticada com DM1 e sua mãe que
participava do Programa Mãe-Acompanhante em uma unidade de internação pediátrica
no mês de março de 2016. Resultados/Discussão: Relacionados à criança: (DE-1) Risco
de glicemia instável relacionado a conhecimento insuficiente do controle da doença e
monitoração inadequada da glicemia; (NOC) Controle da Glicemia; (NIC) Controle da
hiperglicemia. Relacionados à mãe: (DE-2) Medo (materno) relacionado por estimulo
fóbico caracterizado por auto-segurança diminuída, apreensão, sensação de medo e
receio; (NOC) Autocontrole do medo; (NIC) Redução do medo, Ensino:
Procedimento/tratamento. (DE-3) Conhecimento deficiente (materno) relacionado a
conhecimento insuficiente de recursos e informação insuficiente caracterizado por
conhecimento insuficiente; (NOC) Conhecimento: Processo da doença e Controle do
Diabetes; (NIC) Ensino: processo da doença, dieta prescrita e medicamentos prescritos.
Considerações finais: Desenvolver o cuidado à criança portadora de DM1 e sua mãe,
subsidiado pelo uso das taxonomias da NANDA-NOC-NIC possibilitou reconhecer e
compreender as necessidades de saúde de ambos, bem como as dificuldades e
sentimentos despertados pelo novo contexto de vida. Verificou-se neste caso que a
família, principalmente a mãe, necessitou não só de informação sobre os cuidados a
serem realizados, mas de apoio, pois vivenciaram sentimento de medo diante das
mudanças ocorridas nas condições de saúde do filho e das novas adaptações que a
criança e família tiveram que fazer, tanto no ambiente hospitalar quanto no domiciliar.
Descritores: Saúde da Criança e do Adolescente. Criança hospitalizada. Diabetes
Mellitus Tipo 1.
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