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INTRODUÇÃO/OBJETIVO
adolescência,
observa-se
um
A Diabetes Melito tipo 1 (DM1) é o comportamento
destrutivo,
distúrbio endócrino crônico juvenil deixando de lado o autocuidado, e
mais comum, gerado por deficiência iniciando as complicações associadas
absoluta de insulina, em consequência à doença, por conta de uma redução
à destruição autoimune ou idiopática na aderência ao tratamento. Tal
das células beta do pâncreas. Além de comportamento ocorre em virtude
complicações inerentes a carência das
mudanças
psicológicas
insulínica, esses pacientes tendem a intrínsecas
à
adolescência
possuir
risco
maior
para
o (identificação do seu "papel" na
desenvolvimento
de
transtornos sociedade e sua relação com meio
psicossociais.
Objetiva-se,
assim, externo) culminando em maior
identificar
a
interferência
do incidência e prevalência de sintomas
diagnóstico de DM1 na qualidade de ansiosos e depressivos nestes
vida de crianças e adolescentes.
pacientes.
METODOLOGIA
CONCLUSÃO
Trata-se de uma revisão literária na
A
integração
de psicoterapia ao
base de dados PubMed. Os descritores
"type
1
diabetes
mellitus", protocolo da DM1 mostra-se de
"psychosocial" e "emotional" foram extrema importância para impedir a
de
transtornos
utilizados na estratégia de busca. instalação
psicossociais
e
a
manutenção
da
Incluíram-se artigos em inglês e
espanhol publicados entre 2015 e aderência ao tratamento insulínico
2018. Por fim, selecionaram-se cinco durante toda juventude.
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