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Acompanhamento Psicossocial 

de Crianças e Jovens Diabéticos

INTRODUÇÃO

Desde 2007, o Serviço Social e Psicologia do Centro de Saúde de

Campanhã tem vindo a acompanhar um grupo de Crianças e Jovens

com diabetes, numa perspectiva psicossocial.

2007 – 11 Crianças e Adolescentes Diabéticos

2008 – 12 Crianças e Adolescentes Diabéticos

2009 – 11 Crianças e Adolescentes Diabéticos

2010 – 12 Crianças e Adolescentes Diabéticos
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Acompanhamento  Psicossocial

de Crianças e Jovens Diabéticos

INTRODUÇÃO

Este trabalho enquadra-se no âmbito  do “Programa Nacional de 

Prevenção contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do 

bem estar psicossocial.

e Controlo da Diabetes”, numa perspectiva de englobar os

aspectos psicossociais na avaliação das necessidades de saúde;

Permite também traçar o perfil do acompanhamento destas 

Crianças e Adolescentes diabéticos, visando obter informações 

que possibilitem
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OBJECTIVOS

→ Compreender as reacções  do doente e da família confrontados 

com o diagnóstico da diabetes, considerando os factores 

psicossociais;

→ Compreender o impacto que a diabetes tem na qualidade de vida 

destes doentes;

→ Compreender o tipo de mudanças que ocorrem com o diagnóstico 

da doença.
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Dados Sócio - Demográficos

→ Dados de avaliação de 10 Diabéticos  

● 4 anos aos 19 anos

→  Determinantes: 

● Pessoais

● Sociais

● Culturais

● Ambientais
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Género:

● Masculino  80%

Escolaridade:

● 80%

Família:

● Nuclear   70%

Escolaridade (progenitores)

Actividade Profissional (progenitores)
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Concelho de Residência:

Porto       --------------- 60%

Gondomar     ---------- 20%

Valongo     -------------- 10%

Vila Nova de Gaia   --- 10%
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Médico de Família   ------- 70%

Local de Consultas  ------- 90%    

Intervalo de Tempo da Doença  (≤ 2 anos ≥ 9anos)

Vacinação : 

PNV – 100%

H1N1 – 18%

Sazonal – 18%

Dois diabéticos relataram história familiar de DM Tipo 1: dois pais 

(18%)

Movimento Associativo
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→ A maior parte sente:

A vida diária dependente das refeições;

A necessidade de organizar o dia em função das 

injecções;

Receio de entrar em coma diabético;

Maior vulnerabilidade e tristeza.
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→ Se não tivesse diabetes, melhoraria:

A vida familiar;

A confiança nas suas capacidades;

A forma como a sociedade reage;

As expectativas em relação ao futuro;

Autonomia para realizarem as suas 

tarefas/projectos.

slide 10 de 14



Acompanhamento Psicossocial

de Crianças e Jovens Diabéticos

Implicações psicossociais/alterações no estilo de vida:

1.  O impacto começa com o diagnóstico da doença, vivem momentos de 

grande angústia e ansiedade;

2.   Iniciam um processo de procura de informação que lhes permite de 

alguma forma encontrar respostas emocionais à experiência da dor e 

ajustarem-se à doença;

3.   Exige cuidados diários no processo de tratamento e vigilância da 

doença; 
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Implicações psicossociais/alterações no estilo de vida (cont.):

4.  A importância do suporte parental na adaptação à doença e adesão 

ao tratamento, pode ser determinante na construção da nova 

realidade;

5.  O processo de adaptação vai se fazendo ao longo da vida, têm 

momentos de angústia e solidão;

6.  Receiam o risco de desenvolver complicações;

7.  São receptivos a novas abordagens terapêuticas.
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Proposta de Intervenção

Continuar a sensibilizar o grupo de diabéticos para a criação de uma

associação;

Continuar a sensibilizar os doentes para a importância do saber cuidar e

controlar a doença na melhoria da qualidade de vida e na redução do risco

de desenvolverem complicações;

Continuar a colaborar na promoção do bem estar psicossocial ao integrar

os diabéticos em grupos de iguais na partilha de sentimentos, dúvidas,

desfazer fantasias, medos e assim aprenderem a conviver melhor com a

doença.
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CONTACTOS

Emília Aparício

Cristina Campos

Centro de Saúde de Campanhã

Unidade de Saúde de S. Roque da Lameira

Rua S. Roque da Lameira, 2275 – 4359 317 Porto

Tel. 225 366 244                 Fax 225 105 540

E-mail:   gab_utente@cscampanhã.min-saude.pt

Obrigada
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