Fatores Possivelmente Associados a
Genese de Diabetes Mellitus Tipo I - Um
Estudo Seccional
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Uma vez que a genese do Diabetes Me llitus tipo I (DM I) se da atraves de mu lt iples fatores.
sendo estes divididos entre geneticos e ambientais, eo fato do gatilho diabetogenico acontecer precocemente na vida desta popula<;ao, 0 objetivo deste trabalho fo i avaliar a rela<;ao
dos fatores ambientais durante a infancia a genese de O M I. Este fo i um estudo t ipo caso-
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-centrale realizado com ind ividuos nos ambu lato ri os de d iabetes infanto-juvenil e pediatria
,

geral do Sistema Unico de Saude do municip io de Teresopolis-RJ. Utilizou-se como instru-
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mente de pesqu isa. questionario retrospectivo direcionado as maes envolvendo questoes
relacionadas a dieta de desmame. historia patologica pregressa. antecedentes fam iliares e dados demograficos gestacionais de pacientes infanto-juvenis de I a 22 anos. tendo side entrevistadas 79 maes. sendo 30 de portadores de DM I e 49 de nao portadores.O tratamento
estatistico fo i realizado por analises variaveis continuas pelo teste T students e as variaveis
binarias pelo teste de Qui Quadrado. considerando-se minima de signifi canc ia menor que
0,05. Encontrou-se assim, positividade quanto: ao tempo de gesta<;ao. sendo que nascidos pre-termo apresentaram risco de I 1.3 (OR) vezes maior de desenvolvimento de DM I quando
comparados aos nascidos a termo; aos episodios de diarreia durante 0 primeiro ana de vida,
com risco 5.7 (OR) superior aqueles submetidos ao estudo que nao apresentaram tais episodios e amamenta<;ao com dura<;ao inferior a 12 meses. apontando um risco aumentado
em 4.4 (OR) vezes. Pode-se concluir atraves destes resultados estatisticos que ambos estes
fatores estao possivelmente associados a genese de DM I nestes infantes.
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