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A insulina faz com que haja um controle
dentro do organismo cuidando do “açúcar”.
Ela deixa de ser produzida quando há uma
disfunção no pâncreas, causada pelo diabetes. Nesse caso, a pessoa necessita de insulina do meio exterior, que é adquirida por meio
da aplicação da mesma no tecido subcutâneo
onde tem gorduras e células. com o auxílio de
uma seringa.
As dosagens diárias de insulina dependem
muitas vezes da idade, o peso, a duração da
doença, o comportamento nutricional e psicológico, as doenças intercorrentes clínicas ou
cirúrgicas e os estágios da puberdade.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

RESUMO
O diabetes mellitus tipo 1 tem sido um problema de saúde que cresceu muito nos últimos anos por estar relacionada a questão
do aumento da obesidade infantil. Ela é uma
doença que pode fazer com que a pessoa
portadora tenha sérias complicações como
perda da visão, infarto, aumento nos casos
de infecções e feridas nos pés que podem
causar amputações.

Desenvolvendo se geralmente antes dos
20 anos de idade, o diabetes tipo 1 é uma
das doenças crônicas mais comum em crianças. Para se ter noção do quão presente ele
está no mundo, anualmente cerca de 60 mil
crianças são diagnosticadas com a doença, sendo 12 mil somente dos Estados Unidos. Sua presença não está apenas ligada
à questões genéticas, mas também a fatores externo. Como é possível observar, ao
longo dos anos os hábitos alimentares das
pessoas do mundo inteiro tem ficado cada
vez pior, e isto está cada vez mais aumentando o número de pessoas com diabetes.

OBJETIVO
O presente trabalho tem como objetivo
pesquisar e informar sobre os aspectos do
diabetes tipo 1.
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Após pesquisar sobre o diabetes tipo 1 é
possível concluir que a doença afeta algumas células do pâncreas impossibilitando a
produção de insulina. As causas da doença
podem ser fatores ambientais ou questões
genéticas. Apesar de não existir uma cura
para o diabetes, a pessoa portadora pode
conviver normalmente com a doença, desde que mantenha o tratamento.
O diabetes provoca alguns sintomas bem
comuns, como estresse, excesso de fome
e sede, emagrecimento e dores. Seus tratamentos são simples, à base de insulina,
dieta e exercícios.
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DISCUSSÃO
O Diabetes Mellitus tipo 1 é uma doença
crônica que consiste numa deficiência de insulina, causada pela destruição das céluas
que produzem insulina no pâncreas, o que
gera um aumento nos níveis de glicose no
sangue.
Com o andamento da doença, essa destruição de células deixa o portador da doença em um estado de hiperglicemia permanente.
Ele pode ser causado por açúcar, cirurgias, estresse, baseada na alimentação, na
menopausa e até pelo uso de alguns medicamentos. Os sintomas principais são: excesso de sede, excesso urina, excesso de
fome, emagrecimento, sonolência e dores.
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