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RESUMO

A doença celíaca (DC) e diabetes mellitus tipo 1 (DM1) já são doenças reconhecidas mundialmente como um problema de saúde pública, ambas 
as doenças tem causa autoimune. A doença celíaca implica em hábitos, práticas alimentares e  na qualidade de vida de intolerantes ao glúten, e a 
diabetes mellitus tipo 1 caracteriza-se por distúrbios metabólicos que resultam na deficiência da insulina. O objetivo deste estudo foi verificar a 
prevalência da doença celíaca em crianças e adolescente diabéticos com doença celíaca, segundo variáveis demográficas, socioeconômicas, 
comportamentos relacionados a saúde da criança e adolescente, morbidades e estado de saúde. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e 
quantitativo, cuja  coleta foi realizada  no período de fevereiro a maio de 2018 envolvendo  12 crianças e 21 adolescentes, recrutados  
aleatoriamente desde que atendessem os critérios de inclusão. Os critérios para a inclusão no estudo eram ter a faixa etária entre 0 a 15 anos, de 
ambos os sexos com diagnostico e em tratamento já seguidos, cuja ingestão alimentar siga de acordo com as patologias, da doença celíaca e 
diabetes mellitus tipo 1, além da concordância de pais e ou responsáveis para a participação na pesquisa, através da sinalização de confirmação 
eletrônica. Foram considerados não elegíveis para o estudo as crianças e adolescentes que tinham outras patologias associadas e fora da faixa 
etária definida no estudo. A coleta de dados deu-se por meio de um questionário online, para cidades brasileiras que foram São Paulo, Ceará, 
Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Dos 33 participantes, 51,52% era do sexo feminino, com predominância de São Paulo (27,27%) e 
renda variável de 1 e 2 salários mínimos (48,48%). Quanto a classificação do estado nutricional conforme o IMC, houve predominância de eutrofia 
e estatura adequada em todas as faixas etárias estudadas. O principal meio de diagnóstico foi por análises sanguíneas (93,94%). Sobre a 
introdução do glúten na alimentação da criança 78,79%, foram aos 6 meses de idade. A qualidade de vida para a alimentação feita fora de casa foi 
afirmada ser 33,33% prejudicada. Conclui-se que a prevalência aumenta e quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o controle e tratamento, 
assim evitando complicações advindas das doenças e melhorando a qualidade de vida.
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