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Introdução: A Diabetes mellitus é uma doença endócrina caracterizada por uma hiperglicemia constante que 
pode ser advinda da deficiência na secreção de insulina juntamente com um grau de resistência periférica à 
ação da mesma. Objetivo: Traçar um panorama epidemiológico da Diabetes mellitus no Brasil entre os anos 
de 2014 a 2019 em indivíduos da faixa etária de 0 a 14 anos. Metodologia: Foram utilizados dados advindos 
do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) no período entre 2014 a 2019 
relativos as internações da doença, utilizando-se as variáveis de sexo, idade e região. Resultados: No banco 
de dados estudados foram encontrados ao todo 30.207 casos da doença. Percebeu-se uma maior prevalência 
em indivíduos do sexo feminino (55,33%),em crianças na faixa etária dos 10 a 14 anos (54,84%) e na região 
Sudeste (43,44%). Conclusão: Podemos concluir a partir dos dados apresentados que fatores ambientais rela-
cionados à urbanização, industrialização e os hábitos alimentares advindos do ritmo de vida da região Sudeste 
claramente exercem uma maior influência sobre a prevalência da doença. O destaque de faixa etária de maior 
idade no estudo reflete entre outras coisas um maior tempo de vigência de hábitos de vida. É imprescindível 
analisar e combater a Diabetes melittus já que além de ser uma doença crônica, associada a outras comorbi-
dades acarreta na síndrome metabólica responsável por diversas consequências e aumento considerável da 
mortalidade da população pelas Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o aleitamento materno exclusivo (AMEX) nos 
primeiros seis meses de vida e há benefícios quando esse é feito no alojamento conjunto (AC), pois há inter-
ferência na morbimortalidade neonatal. Objetivo: Analisar a prevalência de alimentação mista (seio materno 
mais fórmula láctea) em recém-nascidos (RN) internados em AC e identificar se o peso do RN ao nascimento 
interfere no seu uso. Métodos: Estudo transversal com puérperas e seus RN internados no AC de hospital uni-
versitário, em dezembro de 2019, com amostra de 232 nascimentos. Os dados foram analisados por registros 
em prontuários, protocolados pelo comitê de ética em pesquisa (CAEE 19086819.3.0000.5349), empregando-
se o software SPSS 22.0 para análise. Resultados: Prevalência de alimentação mista foi de 23,3% (n = 54) e de 
AMEX foi 76,7% (n = 178) - enquanto que não houve uso de fórmula láctea exclusiva. Constatou-se associação 
significativa entre a alimentação e peso do neonato (p = 0,01). Os RN abaixo de 2.500 gramas tiveram maior 
frequência de alimentação mista (16,7%), quando comparada ao AMEX do mesmo grupo (2,2%). Conclusão: 
A prevalência de AMEX foi superior à alimentação mista no hospital estudado, sendo relativamente adequada 
quando comparada a outros estudos de estados brasileiros, como Rio de Janeiro e São Paulo. Para os RN de 
baixo peso, no entanto, a prevalência de alimentação mista foi superior. Dessa maneira, também conclui-se, 
nesse estudo, que os RN de baixo peso tendem ao aleitamento misto. Conforme a literatura evidencia, as causas 
podem ser por erro na técnica da mamada e dificuldade na sucção o que leva a um abandono do AMEX, sendo 
um fator de risco potencial para o uso de fórmula infantil, como também demonstrado significativamente no 
presente estudo.


