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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO 

CORREIO POPULAR 

 

DADOS NADA DOCES 
 

Marcos Roberto Inhauser 
 
Se diabetes é açúcar no sangue, os dados sobre a doença não são nada doces. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde, a Federação Internacional de Diabetes e o Ministério da Saúde, entre 
pessoas de 0 A 19 anos com diabetes, há, no Brasil, uma média de 7 mil internações/ano, 19 
internações/dia, uma internação a cada hora e meia e 55 internações/ano (2007) só em Campinas. 

Segundo estes dados há 16 óbitos/dia (período janeiro a agosto/08). Estes óbitos dão os seguintes 
dados alarmantes: 100% de óbitos em 418 municípios brasileiros, 100% em Cosmópolis em 2007 
(faixa etária até 19 anos), 33,33% em Campinas no 2000 e 16,67% no ano 2001 entre crianças de 1 a 4 
anos (dados do Ministério da Saúde, SIH/SUS) 

Isto leva a se pensar que se trata de uma epidemia, pois 8 em cada 100 mil crianças até 14 anos 
contraem o diabetes tipo 1, duzentas crianças/dia se tornam diabéticas no mundo, 13 crianças/dia se 
tornam diabéticas no Brasil ou uma criança a cada 2 horas, 20 crianças/ano até 14 anos de idade se 
tornam diabéticas em Campinas/SP, ou 1,6/mês no ano de 2008. Somente no ano de 2008 haverá um 
acréscimo de 4.800 novos casos entre crianças até 14 anos de idade, sendo 940 no estado de São 
Paulo, 478 no estado de Minas Gerais e 387 no estado da Bahia. 

Percebe-se assim que estamos diante de um caso gravíssimo de saúde. Como não é de se estranhar, 
as autoridades pouco têm feito para ajudar a minorar tal quadro. De minha coluna há 15 dias recebi a 
manifestação de uma mãe que tem filha diabética e relatou a sua luta: “... grande dificuldade é 
conseguir ajuda para o tratamento. Em Campinas eu não encontrei um órgão sequer que preste ajuda 
psicológica aos pais e à própria criança diabética. Antes estávamos levando-a a um endócrino do plano 
de saúde. Mesmo com todos os esforços, não entendíamos porque as taxas dela continuavam ... muito 
altas à noite, mesmo com as alterações do médico ... (depois) consegui consultar minha filha com a ... 
endocrinologista ... do HC. ... Quanto à medicação, retiro ... no Posto de Saúde, mas as seringas para ela 
que é muito magrinha eu tenho que comprar, pois a do Posto é muito grande ... e a escala não bate com 
a quantidade a ser aplicada”. 

Reveste-se assim de fundamental importância a celebração do Dia Mundial do Diabetes que, em 
Campinas, será celebrado com missa na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, ao lado do Liceu, no dia 
14/11, às 19:30 horas 
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