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Resumo 

 

O presente relatório visa descrever o estágio académico, integrado no mestrado de 

psicologia clínica, realizado na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. O 

objetivo é integrar as diferentes tarefas e atividades realizado ao longo do estágio 

enquanto psicólogo clínico. As componentes que o estágio abrangeu foram de 

intervenção psicológica, promoção e prevenção da saúde e a componente de 

investigação científica, sendo o foco da população com adolescentes. 

No presente documento são apresentados dois casos clínicos acompanhados ao longo do 

estágio, os procedimentos realizados e os seus desenvolvimentos ao longo do tempo. É 

ainda apresentado um projeto de investigação realizado com os jovens com diabetes tipo 

1. O documento termina com uma breve reflexão dos objetivos de estágio, bem como, o 

trabalho desenvolvido ao longo dos oito meses de estágio.  

 

Palavras-chave: intervenção psicológica; promoção da saúde; diabetes tipo 1; jovens 

adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This report aims to describe the curricular internship, integrated in the clinical 

psychology master, held in Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. The goal 

is to integrate different tasks and activities carried out over the internship as a clinical 

psychologist. The components that were covered during the internship were 

psychological intervention, prevention and promotion of health and scientific research 

component, being the focus of people with adolescents. 

This document presents two clinical cases followed over the internship, procedures 

performed and their development over the time. It also presented a research project 

carried out with young people with type 1 diabetes The paper concludes with a brief 

reflection of the stage goals as well, and the work over the eight-month internship. 

 

Keywords: psychological intervention; health promotion; type 1 diabetes; young adults 
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Introdução 

 

O presente relatório de estágio tem como objetivo apresentar o trabalho 

desenvolvido e as actividades realizadas no âmbito do estágio académico, realizado na 

Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, para conclusão do mestrado em 

psicologia clínica, do ano lectivo 2015/2016. 

O estágio académico foi realizado na Associação Protetora dos Diabéticos de 

Portugal sob a orientação do Doutor Rogério Ribeiro, investigador da APDP, e a sua 

supervisão ficou a cargo da Professora Doutora Túlia Cabrita. 

A escolha do local de estágio foi influenciada primeiramente pelo contexto de 

promoção da saúde e prevenção da doença, em segundo por motivações pessoais e 

também pela vertente de investigação que fez parte do plano e atividades do estágio, 

podendo compreender melhor a vivência dos jovens com diabetes tipo 1, 

nomeadamente, a forma como este vivenciaram a fase da adolescência, permitindo 

assim, a implementação de formas de intervenção mais eficazes e adaptadas, sendo uma 

mais-valia para a investigação e para a ciência. 

O estágio académico visa a colocação dos conhecimentos teórico práticos 

adquiridos ao longo do percurso académico, o desenvolvimento das competências 

pessoais e profissionais, permitindo um amadurecimento a nível pessoal e profissional, 

bem como, a percepção da realidade do mundo do trabalho. 

O documento apresentado espelha o trabalho realizado e desenvolvido ao longo 

dos últimos 8 meses de estágio na APDP, o trabalho do psicólogo clínico em contexto 

de promoção da saúde e prevenção da doença, como por exemplo, intervenção 

psicológica, investigação científica e promoção da saúde.  
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A composição do presente documento, numa fase inicial, apresenta a 

caracterização da instituição onde foi realizado o estágio, assim como, a sua população 

alvo. 

Numa fase seguinte é apresentado o enquadramento teórico, apresentando 

sucintamente a pesquisa realizada, sendo descrito a literatura atual do tema abordado. 

No enquadramento teórico é apresentado a história da psicologia clínica e da saúde, o 

seu desenvolvimento e a sua eficácia na população alvo, o papel do psicólogo em 

contexto de promoção da saúde, o modelo psicológico pelo qual foi desenvolvido a 

intervenção psicológica e a temática específica no qual foi desenvolvido o trabalho 

durante o estágio. 

Numa segunda fase do relatório estágio são expostos os objetivos de estágio 

propostos no início do mesmo e o método, onde são descritos os participantes de 

acompanhamento individual e os participantes que fizeram parte do projecto de 

investigação, os instrumentos qualitativos e quantitativos utilizados na avaliação 

psicológica e na recolha de dados, e ainda, os procedimentos com as atividades 

realizadas durante o estágio. 

Os casos clínicos apresentados dizem respeito aos indivíduos de 

acompanhamento individual, no entanto alguns dados que são apresentados são 

fictícios, com o propósito de proteger a identidade e privacidade dos jovens, reflectindo 

sumariamente a intervenção psicológica realizada, as etapas de desenvolvimento e uma 

conclusão para cada caso clínico articulando com a teoria e os resultados da intervenção 

psicológica. 

São também apresentados os resultados do projeto de investigação, realizado ao 

longo do estágio académico e os procedimentos para que este pudesse ser concretizado.  
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No final do relatório de estágio será apresentada uma conclusão do presente trabalho 

reflectindo com os objetivos de estágio propostos, existindo ainda, uma reflexão pessoal 

acerca do estágio, as motivações pessoais, as dificuldades sentidas no decorrer do 

estágio e a contribuição deste a nível pessoal e profissional. 
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Caracterização da Instituição 

Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal 

 

A APDP á uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) no âmbito 

da saúde reconhecida oficialmente de superior interesse nacional e dotada de autonomia 

técnica, administrativa e financeira, direccionada para a defesa dos direitos das pessoas 

com diabetes bem como a sua total integração social (APDP, 2015). 

A prevalência da diabetes, em Portugal, é 13,1% sendo que a média de idades 

das pessoas que frequentam a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal é dos 20 

aos 79, com uma maior prevalência de pessoas idosas, pois verifica-se que a diabetes 

tem um forte aumento da sua prevalência e incidência em pessoas com idade avançada, 

como causa do seu aparecimento estão associados fatores como a genética, o 

sedentarismo e uma alimentação pouco equilibrada (APDP, 2015). 

A associação desenvolve atividades para combater a diabetes, bem como, 

atividades de prevenção, sendo estes os objetivos principais nos quais a APDP se foca. 

A exploração de novas formas de tratamento e o apoio constante às pessoas com 

diabetes são atividades que a APDP também realiza com o intuito de conseguir dar 

resposta a todos os problemas que possam surgir ou que envolvem a diabetes, assim 

como, proporcionar à pessoa com diabetes educação para a doença, a sua plena 

integração na sociedade, de forma a ser uma pessoa ativa na sociedade (APDP, 2015). 

A abordagem multidisciplinar é valorizada e utilizada na APDP, pois verificou-

se que com a sua utilização, atendendo às características da diabetes e os fatores de risco 

a si associados, traz vantagens e benefícios. Uma equipa multidisciplinar irá considerar 

o paciente como um todo, pois existe uma inter-relação entre os profissionais de saúde, 

através da partilha de conhecimentos de diferentes áreas para melhorar a eficácia das 

intervenções. Irão em conjunto criar um plano terapêutico centrado nas necessidades de 
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cada pessoa com o propósito de as satisfazer e proporcionar a recuperação da saúde, 

promovendo o bem-estar da pessoa (APDP, 2015). 

A APDP tem sido pioneira na prevenção e educação terapêutica. Entende-se a 

educação terapêutica, segundo a DGS (2012, p.2) como “o processo educativo 

preparado, desencadeado e efectuado por profissionais de saúde, devidamente 

capacitados, com vista a habilitar o doente e a sua família a lidar com uma situação de 

doença crónica, como a diabetes, e com a prevenção das suas complicações.” A 

importância da educação terapêutica na pessoa com diabetes e o seu objetivo principal é 

dotar a pessoa para ser o mais independente possível, ter um papel ativo na tomada de 

decisão que a doença acarreta (bem como os seus familiares), ou seja, é treinar os 

doentes na capacitação para o seu autocuidado e habilitá-los nos conhecimentos para o 

seu autocontrolo, para que estes sejam o “agente principal” na Diabetes e não ser a 

doença que os controla (APDP, 2015). 

A vertente educativa da APDP dispõe de uma escola da diabetes onde são 

realizados cursos de formação para os profissionais de saúde, para pessoas com diabetes 

e também para os seus familiares. Os cursos de cozinha são uma forma de incentivar as 

pessoas alterar os seus hábitos alimentares e assim adoptar um estilo de vida saudável, 

fazendo-as entender que é possível viver com a diabetes e continuar a ter qualidade de 

vida. Para os mais jovens a APDP também realiza campos de férias associando sempre 

uma vertente desportiva e lúdica o que permitirá aos jovens interagirem entre sim, assim 

como, uma partilha de experiências relativas a diabetes (APDP, 2015). 

 “A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal é desde 2009 o único 

centro nacional reconhecido pela IDF (International Diabetes Federation) como Centre 

of Education of the International Diabetes Federation e, desde 2011, a nível europeu, é 

https://www.idf.org/centres-education-and-recognition-programme
https://www.idf.org/centres-education-and-recognition-programme
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também reconhecida como clínica de referência para o tratamento de crianças e jovens – 

Centre of Reference for Pediatric Diabetes” (APDP, 2015). 

A clínica de diabetes 

 

A APDP acolhe as pessoas com diabetes, procurando identificar as necessidades, 

dificuldades e problemas com os quais os pacientes se deparam, promovendo o 

desenvolvimento de soluções e tratamentos mais eficazes para uma boa compensação da 

diabetes, existindo sempre uma articulação com o seu médico, procurando uma maior 

produtividade das diversas estruturas existentes na associação (APDP, 2015). 

A equipa multidisciplinar constituída por médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

psicólogos, farmacêuticos e dietistas proporciona uma vasta experiência em diversas 

áreas, bem como um vasto conhecimento e, consequentemente, uma permanente 

disponibilidade dos técnicos para eventuais dúvidas que possam surgir (APDP, 2015). 

Na clínica da diabetes existe vários departamentos, com o intuito de atender as 

necessidades da pessoa com diabetes, existindo o departamento de cardiologia, o 

departamento de oftalmologia, o departamento de crianças e jovens, o departamento de 

apoio psicológico (consultas de psicologia e psiquiatria), a consulta de nefrologia, a 

consulta de pré-concepção, a consulta de nutrição e o departamento de podologia 

(APDP, 2015). 

A clínica de diabetes dispõe ainda de outras consultas de especialidades, que são 

a consulta de bombas de insulina, consulta de monitorização contínua da glicose, 

englobando também as valências de óptica, farmácia, um espaço de educação física e 

ainda o laboratório de análises clínicas e endocrinologia, sendo que este último é um 

elemento fundamental na investigação (APDP, 2015). 
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Importância da psicologia na população com diabetes 

 

O apoio psicológico na diabetes tem um papel fundamental na aceitação da 

diabetes. Permite ultrapassar os obstáculos e resistências inerentes à doença, permitindo 

também uma alteração de crenças que possam estar associadas. A aceitação da doença 

permitirá um bom controlo metabólico, assim como uma integração social e uma boa 

relação pessoal, familiar e profissional (APDP, 2015). 

A população com diabetes apresenta uma maior prevalência de sintomas de 

depressão e de ansiedade, do que a população em geral, apresentando problemas 

emocionais, como por exemplo, irritabilidade, problemas relacionado com a auto-

imagem, gerando inseguranças ou dificuldades no relacionamento social (APDP, 2015). 

A adesão ao tratamento difere consoante a idade, o género e da experiência de 

vida de cada indivíduo, no entanto, é uma das maiores dificuldades, pela qual a pessoa 

com diabetes se depara na gestão da doença, pois implica mudanças a nível da rotina 

familiar e pessoal. É importante uma equipa multidisciplinar no tratamento da pessoa 

com diabetes, de forma a compreender o indivíduo biopsicossocial (APDP, 2015). 

O papel do psicólogo na diabetes é ser um facilitador para a mudança de 

comportamento do paciente, possibilitando assim a aceitação da doença, promover a 

autonomia na tomada de decisão do tratamento, e assim, possibilitar ao indivíduo uma 

melhor qualidade de vida e bem-estar, através da promoção de comportamentos 

saudáveis e de atitudes para os autocuidados (APDP, 2015). 

Na doença crónica, como é o caso da diabetes é fundamental uma integração da 

doença na vida das pessoas, não deixando que seja a diabetes a controlar as suas vidas, 

mas sim ao contrário. Para tal, a incidência deve-se sobretudo na prevenção primária, 

isto é, a adopção de comportamentos saudáveis e promoção da saúde e ao nível da 

prevenção secundária, promovendo os autocuidados, uma boa gestão da diabetes e a 
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adesão à terapêutica, diminuindo assim, o risco de complicações futuras devido à 

diabetes (Silva, 2010). 

As crises de hipoglicémia e de hiperglicemia, a cegueira e, em casos mais 

extremos, a amputação de membros inferiores, são medos que as pessoas com diabetes 

sentem, existindo pessoas resilientes que conseguem gerir a sua vida e controlar a 

diabetes, porém algumas pessoas não conseguem lidar com a situação e gera reacções 

stressantes, onde estas sentem que perdem o controlo da sua vida, um vazio, no qual 

necessitam da ajuda de psicoterapia específica para conseguirem maximizar os seus 

recurso e assim um bem-estar psicológico (Silva, 2015). 

A intervenção psicológica mais adequada para pessoas com diabetes é a 

psicoterapia de apoio, focada na problemática atual, permitindo assim, um ajustamento 

psicológico adequado, uma diminuição dos sintomas, desenvolvimento de competências 

para conseguir lidar com as adversidades futuras, promover a autonomia e o 

crescimento pessoal, trabalhando também a capacidade de tomada de decisão, acerca do 

tratamento, o que consequentemente existe uma melhoria na auto-estima e confiança da 

pessoa, evitando assim recaídas e uma adesão ao tratamento (Silva, 2010). 

A intervenção em grupo, nomeadamente com os jovens, é de extrema 

importância e utilidade este tipo de apoio, pois promove a coesão entre estes, permite a 

partilha de ideias, de estratégias de gestão da diabetes. É também uma oportunidade de 

perceberem que os outros jovens também sentem os mesmos medos, as mesmas 

inseguranças e vivenciam os mesmos problemas, sendo que os grupos de apoio 

permitem o apoio entre os jovens, a sensação de partilha e entreajuda, existe a 

identificação com outra pessoa na mesma condição de saúde, e assim, uma melhor 

aceitação e integração da diabetes na sua vida (Zanetti & Mendes, 2000). 
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A intervenção psicológica, com a população com diabetes tipo 1, tem como uma 

das suas principais funções, a promoção de saúde e a adopção de comportamentos 

saudáveis. Os fatores associados a adesão ao tratamento, estão relacionados com fatores 

do próprio indivíduo, como a idade, o humor negativo, o locus de controlo, a 

representação cognitivo da própria pessoa, e de fatores relacionados com a própria 

diabetes, que são, os sintomas, por vezes, serem assintomáticos, a diabetes ser uma 

doença crónica, a prevenção ser o objetivo da terapia e não a cura (Silva, 2010). 

O departamento de investigação 

 

Uma das vertentes da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal é a 

vertente de investigação, que promove o desenvolvimento de estudos de investigação 

científica básica, clínica e epidemiológica na área da diabetes. A APDP tem acordos e 

protocolos com instituições científicas, universitárias e clínicas, colaborando ainda em 

projectos internacionais e em redes internacionais diabetológicas (APDP, 2015). 

Em 2011 foi criado o departamento de educação e investigação, APDP-ERC 

(Education Research Center), onde actualmente são conduzidos os estudos de 

investigação e os ensaios clínicos, criando assim, uma articulação entre a ciência e a 

investigação clínica (APDP, 2015). 

O compromisso ético é salvaguardado, isto é, o investigador assume que o 

conhecimento dos princípios fundamentais da ética na investigação científica, ou seja, o 

estudo será conduzido através desses mesmos princípios bem como as práticas 

adoptadas. Aos participantes dos estudos é-lhes entregue o consentimento informado, 

uma decisão informada, livre e esclarecida sobre a natureza, implicações e riscos da 

participação no estudo. Após o paciente consentir na participação, a sua decisão deverá 
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ser manifestada de forma escrita, datada e assinada por todas as pessoas envolvidas no 

estudo (APDP, 2015). 

A APDP tem um papel importante no estudo da prevalência da diabetes em 

Portugal, iniciado em 2009 e que atualmente ainda está a decorrer com a colaboração da 

Direcção-Geral de Saúde e da Sociedade Portuguesa de Diabetologia (APDP, 2015). 

Os trabalhos desenvolvidos na área de investigação são habitualmente 

apresentados em congressos nacionais e internacionais, publicados em revistas 

científicas e através da entrega de prémios nacionais ou internacionais (APDP, 2015). 

Os estudos visam a educação dos profissionais de saúde, dos pacientes e das 

suas famílias, uma sensibilização para grupos de risco, alertar o conhecimento da 

população em geral, para uma desmistificação da diabetes e uma eficaz gestão da 

doença promovendo a autonomia do individuo para uma compensação desejável da 

diabetes através do autocontrolo e autocuidado necessários (APDP, 2015). 

A investigação é hoje uma forma de aprender, de conhecer e até de intervir na 

realidade. A APDP contribui através da criação de material de apoio pedagógico, 

nomeadamente de manuais e outros materiais para utilização em ações de educação de 

pacientes em Centros de Saúde, em programas de educação e cursos de formação cuja 

ênfase é dado na educação terapêutica, na alteração de estilos de vida e na transmissão 

de competências (APDP, 2015). 
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Enquadramento Teórico 

 

Psicologia clínica  

 

A psicologia foi fundada por Wilhelm Wundt e William James, em 1879, com a 

criação do primeiro laboratório de psicologia e através do desenvolvimento de vários 

trabalhos, o que possibilitou à psicologia um afastamento da Filosofia, e mais tarde 

tornar-se uma ciência autónoma (Santos, 2014). Em 1935, a psicologia é considerada, 

pela American Psychological Association (APA), como uma disciplina autónoma, que 

tinha como principal objetivo estudar o comportamento humano, utilizando como 

métodos de trabalho, a entrevista clínica, a observação e os testes psicológicos 

propondo um plano de intervenção com vista ao ajustamento psicológico do indivíduo 

na sociedade (Leal, Pimenta & Marques, 2012). 

Segundo Doron & Parot (1998) cit. por Moreira, Romagnoli & Neves (2007, 

p.610), o termo clínica significava leito, isto é, o médico está junto da “cabeceira do 

doente, examina as manifestações da doença para fazer um diagnóstico, um 

prognóstico e prescrever um tratamento”. 

A psicologia clínica surgiu por Lightner Witmer em 1896, nos Estados Unidos 

da América, após a apresentação de um novo método de investigação, o “the clinical 

method in psychology and the diagnostic method of teaching”, cujo objetivo consistia 

nos conhecimentos e práticas exercidas pelo psicólogo, dotar a pessoa um ser ativo na 

sociedade. Devido à necessidade da psicologia clínica, de existir na prática algo que 

comprovasse a teoria, foi criado o método clínico (Pais-Ribeiro & Leal, 1996). Na 

Europa, no século XIX, os impulsionadores da psicologia clínica foram Pierre Janet e 

Sigmund Freud, através do desenvolvimento do estudo da psiquiatria e também do 
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desenvolvimento de novas terapêuticas e abordagens para interpretar a doença mental 

(Rodrigues, 2014). 

O método clínico surgiu como alternativa ao método experimental, procurando 

ao invés de a experimentação, analisar o comportamento através de estudos de caso, da 

observação e da análise do discurso dos indivíduos (Trindade, 2011). Os princípios do 

método clínico baseiam-se na singularidade, da subjetividade e da intuição, isto é, 

centra-se na individualidade de cada indivíduo e para tal, a compreensão do 

comportamento humano é estudada através de uma visão global da pessoa, ou seja, os 

domínios em que a pessoa está inserida, compreender a pessoa através de uma 

abordagem biopsicossocial (Pedinielli, 1999). A importância do método clínico, para a 

psicologia deveu-se ao seu rigor, assim como tendo sido fundamental para avaliar as 

pessoas com objetividade e cientificidade, o que permitiu uma aproximação às ciências 

exatas, permitindo também um conhecimento aprofundado da história de vida do 

indivíduo, pois só através de um estudo detalhado e pormenorizado é que nos é possível 

compreender a singularidade de cada pessoa, é portanto a informação qualitativa o mais 

importante no método clínico (Diniz, 2011). 

A entrevista clínica é um procedimento utilizado no método clínico, que visa a 

recolha de informação acerca da pessoa, com o objetivo de compreender o indivíduo 

nos vários domínios da sua vida (biológicos, psicológicos e sociais) que são reflexo no 

comportamento da pessoa. O papel do psicólogo é trabalhar a informação recolhida com 

o intuito de diagnosticar e elaborar um plano terapêutico de modo a ajudar a pessoa a 

ser funcional (Queiroz & Lima, 2010). A entrevista semiestruturada, na qual o 

psicólogo se baseia, tem como propósito direccionar e complementar o discurso do 

entrevistado de modo a compreender as representações da realidade e do mundo à sua 

volta. Para tal, é necessário que o psicólogo possua capacidades de comunicação, 
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relacionais e de capacidade empática para ouvir o que o cliente diz, compreender o 

significado das palavras, assim como as suas emoções (Santos, 2014). 

A psicologia clínica tem como especial enfoque a relação que se estabelece com 

o paciente, a qualidade da relação entre o terapeuta/paciente é fundamental para o 

sucesso do processo terapêutico (Leal, Pimenta & Marques, 2012) pois permitirá 

melhorar o insight da pessoa, isto é, conseguir com que a pessoa questione sobre vários 

aspectos, quer sejam pessoais, interpessoais ou sociais, o que desencadeará um processo 

de aprendizagem, que permitirá à pessoa um conhecimento sobre si mesma, sobre os 

outros e como as outras pessoas a vêem, isto é, envolve um processo de reflexão da 

pessoa no mundo através da sua forma de pensar, sentir e agir (Silvério, Silva, Wuo, 

Rodrigues & Sizer, 2011). 

Segundo Pedinielli (1999) o ser humano está em permanente evolução e a forma 

de compreender o seu comportamento deverá ser interpretado de acordo com a etapa da 

vida em que a pessoa se encontra e compreender a relação que a pessoa tem consigo, 

com os outros e com o mundo exterior, é portanto compreender o ser humano de acordo 

com a sua dinâmica, génese e totalidade. 

Psicologia da saúde 

 

A Organização Mundial de Saúde (2014) define o conceito de saúde como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afeções 

e enfermidades”, no entanto, esta definição tem sido alvo de algumas críticas, segundo 

a perspetiva de alguns autores, é difícil definir, em concreto, o que significa bem-estar 

físico, mental e social, entendendo o ser humano como um ser único, logo não é 

possível existirem duas pessoas com a mesma perspetiva de bem-estar (Silva, 2005). 
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Em 1973 a American Psychological Association cria a Task Force on Health 

Research, dando-se assim, oficialmente o aparecimento da psicologia da saúde nos 

Estados Unidos da América. A Task Force on Health Research foi criada com o intuito 

de estudar o impacto que a doença tem nos vários níveis de vida da pessoa, ou seja, a 

nível biopsicossocial (Alves, 2011). 

A psicologia da saúde é uma área recente, focando-se essencialmente na forma 

como o indivíduo experiencia a doença, isto é, como se relaciona consigo, com os 

outros e com o mundo à sua volta, assim como, o impacto que a doença tem na vida de 

cada pessoa. Os principais objetivos da psicologia da saúde são a prevenção e promoção 

da saúde, alertando as pessoas para o aparecimento de doenças, bem como, as suas 

complicações caso não adoptem comportamentos saudáveis ou uma manutenção 

adequada da doença (Almeida & Malagris, 2011). 

Teixeira & Leal (1990, p.597) distingue a psicologia clínica da psicologia da 

saúde consoante as suas características diferenciadoras, sendo “clínica reside na 

possibilidade de utilização de todos os informes psicológicos na resolução de uma 

problemática colocada por um indivíduo, um grupo, ou uma população, tomado como 

objecto de análise e intervenção clínica. Psicologia da saúde, tal como a pensamos e a 

praticamos, tem rigorosamente os mesmos objectivos dentro dos limites e das propostas 

que os contextos de saúde lhe propiciam e oferecem.” 

Devido a uma revolução na área da saúde, a psicologia ganha uma grande força 

devido às falhas do modelo biomédico, que se centrava exclusivamente na doença e que 

o seu aparecimento se devia a fatores internos do indivíduo, ignorando os fatores 

externos e o comportamento humano como promotor para a doença, com o 

desenvolvimento da psicologia da saúde, incidiu-se no comportamento humano, no 

fatores externos, na educação da população e em acções de prevenção e promoção da 
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saúde, com o intuito de melhorar a saúde dos indivíduos e prevenir mortes prematuras 

(Alves, 2011). 

O principal foco da psicologia da saúde centra-se na promoção e prevenção da 

doença de forma precoce, para tal, salientam a necessidade de fornecer “(in)formação” 

para a sociedade e para os profissionais de saúde, a importância do estado criar um 

maior investimento em políticas e medidas preventivas para a saúde e uma melhoria do 

acesso ao sistema nacional de saúde, com o intuito de prevenir os comportamentos de 

risco através de uma educação e um aumento de consciência das pessoas que a prática 

de comportamentos desadequados poderão originar doenças crónicas e as suas possíveis 

complicações (Pais, Guedes & Menezes, 2013). 

De acordo com Teixeira & Leal (1990) as principais áreas de atuação da 

psicologia da saúde são identificar os comportamentos de risco, os fatores psicológicos 

que impeçam a adesão ao tratamento ou para uma manutenção eficaz da doença, a 

capacidade de tomada de decisão e ainda um conhecimento dos mecanismos de coping 

utilizados para o enfrentamento da doença. 

A psicologia clínica tem dado um grande enfâse na avaliação da qualidade de 

vida, pois permite entender os níveis de qualidade de vida de uma pessoa e os 

problemas que interferem no seu bem-estar para assim construir um plano terapêutico 

efetivo, com o intuito de reestruturar o bem-estar na vida da pessoa ou para grupos 

terapêuticos, sendo que é essencial um trabalho em conjunto do clínico e do paciente 

para a tomada de decisão (Praça, 2012). 

Um do estudo de referência, acerca do estudo da qualidade de vida, intitula-se 

“Quality of Life of American People”, onde os autores assumem a complexidade da 

medida e esclarecem que, para “conhecer a experiência de qualidade de vida, será 

necessário ir diretamente ao próprio indivíduo para que ele descreva como sente a sua 
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vida”, isto é, aquilo que os indivíduos percepcionam sobre a sua própria vida ao invés 

do que os especialistas percebem ou sentem sobre a vida dessas pessoas (Contente, 

2012). 

A interdisciplinaridade em saúde é uma mais-valia para o sucesso do processo 

terapêutico, facilitando a adesão ao tratamento. A interação de vários profissionais de 

saúde de várias áreas permitirá a elaboração de um plano terapêutico mais rico em 

informação e estratégias adequadas visando o bem-estar da pessoa (Vasconcellos, 

2010). Segundo Santos, Lunardi, Erdman & Calloni (2007) a interdisciplinaridade é 

fulcral para a realização de um plano terapêutico, mas também a multidisciplinaridade e 

a transdisciplinaridade. O mesmo autor entende a interdisciplinaridade como partilha e 

cooperação dos profissionais de saúde, a multidisciplinaridade sendo a colaboração de 

várias áreas com a partilha de diversos conhecimentos e a transdisciplinaridade é o 

respeito existente entre os profissionais de saúde de diferentes áreas, sendo estes três 

conceitos importantes para a eficácia do plano terapêutico.  

Em contexto de saúde, o conceito de multidimensionalidade é essencial para a 

interpretação e compreensão do indivíduo, consistindo no reconhecimento de que o 

constructo é composto por diferentes dimensões (domínio físico; domínio psicológico; 

nível de nível de independência; relações sociais; meio ambiente; espiritualidade/ 

religião/ crenças pessoais), dimensões essas onde a sua influência no indivíduo 

contribuem para a formação da sua perspetiva acerca do seu bem-estar e saúde (Fleck, 

Leal, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira, Santos & Pinzon, 1999). A subjetividade 

está implícita, no sentido, em que não existem duas pessoas iguais, logo o bem-estar, a 

qualidade de vida e a noção de saúde percebidos não serão iguais para todos os 

indivíduos (Dantas, 2011). 
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A comunicação e o respeito entre a equipa multidisciplinar são essenciais para 

atingir o objetivo comum. No contexto da saúde a troca constante de conhecimentos e 

práticas vão possibilitar uma melhor relação entre os colegas, assim como, um 

contributo de várias especialidades, discutindo qual a melhor abordagem para o 

paciente, acabando com o mito que algumas profissões exercem um maior poder em 

determinados contextos de saúde (Costa, 2007). 

Atualmente a psicologia da saúde é uma valência da psicologia clínica que tem 

ganho uma maior projeção, incidindo o seu trabalho na saúde e na doença, através da 

criação de planos de intervenção com foco na prevenção e promoção de saúde, evitando 

comportamentos de risco, assim como, possíveis complicações futuras, focando a 

importância de comportamentos saudáveis para uma melhor qualidade vida (Teixeira & 

Leal, 1990). 

Em suma, a psicologia clínica e da saúde é um ramo da psicologia que tem como 

principal objetivo investigar a problemática da pessoa através de conhecimentos e 

práticas clínicas, para assim melhorar a situação em que a pessoa se encontra atualmente 

e que a está a afetar a sua vida em diversos domínios. O seu foco é exclusivo na pessoa 

e na análise de toda a informação recolhida para mais tarde proceder-se a um 

diagnóstico, confirmando ou não se a pessoa tem um problema psicológico (Martínez & 

Pérez, 2010). A psicologia está em constante evolução científica até aos dias atuais, para 

tal surgiu a psicometria, como forma de medir e quantificar com rigor os fenómenos 

psicológicos, assim com a criação de testes psicológicos é possível objetivar o 

comportamento humano (Rodrigues, 2014). 
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Saúde e patologia 

 
A psicologia saúde tende a ser confundida com a psicologia clínica, no entanto, 

estas duas psicologias são diferentes na sua área de intervenção, pois enquanto a 

psicologia clínica se foca nas patologias mentais, a psicologia da saúde atua na saúde e 

nas doenças físicas, porém em vários países esta fronteira entre as áreas de atuação não 

está bem definida, no caso de Portugal, a psicologia da saúde é um interface da 

psicologia clínica, que se preocupa em estudar o comportamento do indivíduo na saúde, 

a forma como compreende e assimila a informação, compreendendo também as suas 

formas de prevenção da doença e promoção da saúde (Alves, 2011). 

A percepção, que o indivíduo tem, do bem-estar é subjetivo, assim como, o 

processo saúde-patologia, pois para compreender tal processo é necessário entender os 

fatores que influenciam a saúde da pessoa e o processo social da doença, como é o caso 

das doenças crónicas, como por exemplo, a diabetes, fatores como a aceitação, a 

representação cognitiva da doença, o apoio social, a família, as necessidades do 

indivíduo, afetam a saúde do próprio indivíduo assim como, a gravidade da patologia 

(Silva, 2006). 

No processo saúde-patologia a promoção de saúde é essencial para o bem-estar e 

qualidade de vida do indivíduo, para tal, é necessário ter em atenção a individualidade 

de cada pessoa, devendo encarar a patologia como “uma forma complexa e dinâmica de 

relacionamento, um objeto de síntese por excelência e deve ser tratada como aspecto 

do sistema simbólico” (Silva, 2006, p.4). 

Segundo Dias, Cunha, Santos, Neves, Pinto, Silva & Castro (2011) na saúde e 

patologia, bem como, na sua gestão deve-se considerar os fatores internos do indivíduo, 

relacionados com a pessoa, como as crenças, as suas atitudes face a adesão ao 

tratamento, os conhecimentos da doença, as expectativas que a pessoa tem e qual a 
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representatividade que a pessoa tem da doença, assim como, os seus riscos, o impacto 

que tem na sua vida, ou seja, se é uma doença crónica ou uma doença aguda, no entanto, 

existem fatores externos que têm um grande impacto na saúde, como por exemplo, os 

efeitos secundários dos medicamentos, a complexidade e duração da medicação. O 

mesmo autor salienta ainda os fatores relacionais, referindo a importância da qualidade 

da relação criada com o profissional de saúde, pois é importante conseguir equilibrar 

estes fatores, tanto os fatores internos, fatores externos e os fatores relacionais, de modo 

a promover o uso de estratégias adequadas para a prevenção da doença e promoção da 

saúde, melhorando assim a qualidade de vida do indivíduo e o seu bem-estar a nível 

biopsicossocial. 

O papel do psicólogo em contexto de promoção da saúde 

 

O Decreto/lei 241/94 de 22 setembro define o psicólogo clínico como “o 

psicólogo clínico é o profissional habilitado com o grau de especialista que desenvolve 

funções científicas e técnicas de avaliação, psicodiagnóstico e tratamento no campo da 

saúde” (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2011). 

A formação profissional do psicólogo clínico consiste na licenciatura e mestrado 

na área da psicologia, com a duração de três anos e dois anos respectivamente, sendo 

que no último ano de mestrado, é integrado num estágio académico. Após a conclusão 

do estágio profissional, passou a ser obrigatório, desde 14 de dezembro de 2009, o 

registo na ordem dos psicólogos para poder exercer a profissão de psicólogo. Os 

princípios éticos pelos quais o psicólogo clínico se deve reger são o respeito e a 

aceitação incondicional do seu paciente, usar as suas competências de psicologia de 

modo a promover o bem-estar biopsicossocial da pessoa e para o desenvolvimento da 

psicologia enquanto ciência, a criação de uma relação de confiança e segurança entre o 
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paciente e o terapeuta e o sigilo de modo a proteger a identidade, confidencialidade e 

integridade do paciente (Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica, 2008). Segundo 

Oliveira & Camões (2002) a ética baseia-se nos seguintes pressupostos: liberdade, 

conhecimento, consciência, o ato humano e responsabilidade. 

As atividades do psicólogo clínico são a avaliação, recolha de dados acerca do 

funcionamento global do indivíduo, ou seja, os comportamentos do indivíduo, o seu 

funcionamento cognitivo e também o seu estado emocional, através de testes 

psicológicos, questionários, entrevistas, técnicas de entrevista específicas e da 

observação; diagnóstico é entendido como o resultado da avaliação, definindo ou não se 

existe alguma problemática na pessoa; intervenção, é a elaboração de um plano 

terapêutico que visa diminuir a problemática da pessoa, centrando-se na identificação de 

fatores que afetam o bem-estar e a qualidade de vida do indivíduo, melhorando assim, o 

relacionamento social e pessoal da pessoa (Capitão, Scortegagna & Baptista, 2005). Os 

grupos focais, onde o psicólogo, atua como facilitador, são atividades onde o indivíduo 

tem a oportunidade de partilhar experiências, vivências e entender de que não está 

sozinho, permitindo um melhor relacionamento com a comunidade (Santos, Quintanilha 

& Dalbello-Araujo, 2010). 

Em contexto de saúde, o psicólogo concebe o ser humano no modelo 

biopsicossocial, perspectivando a forma como a doença afeta a sua própria saúde e o 

contexto em que está inserido, ou seja, é essencial que o psicólogo na área da saúde 

compreenda duas concepções, que são a percepção que a própria pessoa tem da sua 

saúde e quais os outros elementos que têm influência no bem-estar do indivíduo, quer 

sejam biológicos, psicológicos ou sociais (Calvetti, Muller & Nunes, 2007). O 

psicólogo atua na prevenção e promoção de saúde, avaliando os comportamentos de 

risco relativos à saúde, doenças e ao autocuidado, sendo um dos principais objetivos da 
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psicologia da saúde identificar e eliminar os fatores de risco para a saúde, mudando 

estilos comportamentais e promovendo a adopção de comportamentos saudáveis, 

melhorando o bem-estar físico e emocional, o que consequentemente, melhora a 

qualidade de vida do indivíduo (Pettengill & Armôa, 2011). 

A resiliência é um das capacidades mais importantes do indivíduo, no contexto 

de saúde, definida como “estratégia, habilidade válida e competência para se enfrentar 

as adversidades da vida e, assim, ser capaz de superá-las, adaptar-se, recuperar-se, 

inclusive sendo transformado por elas, participando de uma vida ativa e participativa” 

(Noronha, Cardoso, Moraes & Centa, 2009). O papel do psicólogo, em contexto de 

promoção de saúde, foca-se na identificação dos fatores de risco, bem como, dos fatores 

de proteção em saúde, na resiliência de cada indivíduo trabalhando os aspetos mais 

vulneráveis destes, que impedem a mudança (Calvetti, Muller & Nunes, 2007). 

Segundo Silva, Lunardi, Filho & Tavares (2005) ser um indivíduo resiliente, não 

significa que perante situações de vida adversas, não sintam stress ou emoções 

negativas, no entanto, assimilam como uma forma de aprendizagem, os fatores de risco 

também não são anulados, continuam a existir, porém o indivíduo quando exposto a 

adversidades, enfrenta-as de forma adequada utilizando estratégias e recursos 

aprendidos e ganhos ao longo de todo um processo terapêutico. 

O trabalho do psicólogo, no contexto de saúde, foca-se na implementação de 

programas de prevenção e promoção de saúde, na intervenção psicológica de forma 

individual ou em grupo em pessoas com doenças, como é o caso, da ansiedade e da 

depressão, promover a alteração de comportamentos e a adopção de estilos de vida 

saudáveis, bem como, “trabalhar” a motivação do paciente para a gestão e manutenção 

desses comportamentos, evitando assim recaídas em situações adversas no futuro (Félix, 

2011). 
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Tarefas específicas do psicólogo clínico e da saúde 

 

O psicólogo deverá criar uma relação baseada na confiança, segurança, empatia 

e não julgamento com o paciente, de modo a conseguir aceder ao outro, compreender a 

sua realidade, as suas crenças, atitudes, as suas inquietações, dando total liberdade para 

a pessoa se expressar sem sentir que está a ser julgada. A entrevista clínica é uma das 

formas específicas de avaliar a pessoa, o enfoque é dado no sujeito e no sistema onde 

está inserido, como a história pessoal, a história familiar, a sua relação com o social, 

amigos, família, colegas, as representações que faz da realidade e identificar a 

problemática, compreender o funcionamento psicológico do indivíduo (Oliveira, 2005).  

 A observação é um complemento da entrevista clínica, pois o comportamento 

não-verbal, transmite muita informação que não é dita pelo paciente, permitindo a 

recolha de detalhes do comportamento humano, a espontaneidade da pessoa, no entanto, 

é um método que tem algumas limitações, pois o psicólogo ao observar apenas 

selecciona determinados fenómenos, consoante as características do observador e serão 

interpretados consoantes a sua percepção e realidade (Cano & Sampaio, 2007).  

A intervenção em grupo é um método utilizado em psicologia da saúde para 

recolha de dados mais aprofundada, sobre um tema específico do qual ainda não existe 

muito conhecimento, através da interação de um grupo, da troca e partilha de ideias e 

experiências, uma intervenção em grupo é promotora de auto-reflexão, no caso de 

pessoas com doença crónica, da consciência de que não se está sozinho, e levantar 

novas hipóteses de estudo para o futuro (Gondim, 2003).  

A investigação em psicologia da saúde centra-se em contextos, doenças 

crónicas, populações-alvo, fazendo uma articulação com a ciência, com métodos 

rigorosos, procurando objectividade e cientificidade baseando o conhecimento do ser 

humano e todo o seu funcionamento psíquico em dados que sejam observáveis, 
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quantificáveis e replicáveis, procurando compreender a influência dos fatores 

psicológicos e de personalidade no tratamento (Ribeiro, 2010). 

A investigação, em psicologia da saúde, trabalha sempre com a colaboração de 

uma equipa interdisciplinar, cruzando informações e abordagens com as várias 

especialidades da saúde, o que pode originar novas descobertas e novos problemas para 

estudos futuros (Teixeira & Leal, 1990). 

A relação terapêutica criada entre o psicólogo e o paciente é uma relação 

baseada na exclusividade, é um relação única e num único contexto, para segurança 

social e técnico do profissional de saúde, é fundamental o apoio emocional para a 

pessoa se entregar e estar disposta à mudança, existe uma orientação direta através da 

modelagem que é exercida. No processo terapêutico, se estiver a haver sucesso, 

acontece a consequência sistémica, isto é, começa a existir uma mudança numa das 4 

dimensões, podendo ser, a dimensão comportamental, cognitiva, afetiva ou relacional, 

no entanto, por consequência sistémica, uma dimensão afecta a outra e assim 

sucessivamente, pois melhorando a forma de agir da pessoa, irá ter uma representação 

da realidade mais positiva, melhorando a sua relação com os outros, sentindo melhor 

consigo mesma e com os que a rodeiam (Oliveira, 2005).  

Modelo cognitivo-comportamental 

 

O modelo cognitivo-comportamental é um modelo que assenta no modelo 

behaviorista da Psicologia, modelo esse que introduziu na Psicologia cientificidade, 

pragmatismo e objectividade. É um modelo que defende que a prática do psicólogo, o 

conhecimento do ser humano e todo o seu funcionamento psíquico deve ser baseado em 

evidências práticas e em dados que sejam observáveis, quantificáveis e replicáveis. A 

mente humana, de acordo com o modelo cognitivo-comportamental, traduz-se em dois 
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aspetos: no comportamento humano e nas suas representações mentais (Trull & 

Prinstein, 2013). 

A terapia cognitiva tem como foco o meio, como variável determinante do 

comportamento do ser humano, isto é, o homem é construído psicologicamente através 

da estimulação que vem do exterior, sendo o cerne da terapia cognitiva a maneira de 

pensar do indivíduo, enquanto na terapia comportamental, o objetivo principal é 

identificar indicadores observáveis de patologia ou de funcionamento (Magalhães, 

2014). 

Aaron Beck foi o principal impulsionador pelo aparecimento do modelo 

cognitivo. O modelo cognitivo surge como alternativa ao modelo comportamental, onde 

não era dada a devida importância aos processos cognitivos, defendendo que “as 

crenças que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro, determinam o 

modo como nos sentimos: o que e como as pessoas pensam afeta profundamente o seu 

bem-estar emocional” (Bieling & Kuyken, 2003, p.53). 

O princípio básico do modelo de Beck é que as emoções não são determinadas 

através da situação mas sim a interpretação que o indivíduo faz a respeito da situação, 

ou seja, é a forma como o indivíduo processa a informação (Feliciano & Parra, 2012). 

Segundo Beck, a tríade cognitiva representa interpretações mal sustentadas 

acerca da representação que o indivíduo tem sobre si mesmo, do meio e do futuro, que 

originam esquemas cognitivos, ou seja, são conjuntos de ideias que se instalam e que 

vão decidir a forma como a pessoa reage perante diferentes situações. Os problemas 

emocionais e de comportamento advêm da ativação de crenças, expectativas e 

atribuições causais aos esquemas mal adaptativos ou ao uso de estratégias de coping 

desadequadas. É importante compreender que a patologia não é existir uma crença ou 

um pensamento automático, a patologia surge quando a crença não corresponde à 
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realidade. Para tal, é necessário conhecer o meio, o estímulo e a informação concreta 

(Knapp & Beck, 2008). 

O modelo cognitivo-comportamental baseia-se no pressuposto que o significado 

que o indivíduo atribui aos acontecimentos de vida e a forma como os estrutura serão 

determinantes para a sua forma de se comportar, os sentimentos são resultado da 

interpretação do acontecimento e não do acontecimento em concreto (Souza & Cândido, 

2010). As características deste modelo são sessões estruturadas, existindo um 

envolvimento ativo do paciente e do terapeuta; focada no “aqui e agora” 

complementando com a história de vida do indivíduo; a realização de tarefas; a 

utilização de estratégias para modificar pensamentos e crenças; orientada para 

problemas específicos da pessoa, com o objetivo de alterar pensamentos e crenças 

disfuncionais que causem sofrimento para o paciente, permitindo assim um equilíbrio 

emocional, autonomia e qualidade de vida para este (Ferreira, 2015).  

Os pensamentos automáticos e os esquemas cognitivos são dois conceitos 

implícitos no modelo cognitivo-comportamental que norteiam o comportamento do ser 

humano. Os pensamentos automáticos são pensamentos que tendem a ser considerados 

verdades incontestáveis para o ser humano, este não faz qualquer tipo de reflexão ou 

avaliação de uma situação, estando relacionado com forma como o ser humano 

compreende o mundo à sua volta e das suas experiências passadas. Os esquemas 

cognitivos são crenças, ou seja, são avaliações que o ser humano faz de si mesmo, dos 

outros e do mundo à sua volta, podendo ser considerados como pensamentos centrais 

que vão determinar a forma de pensar, sentir e agir da pessoa (Ramos, 2015). 

O modelo cognitivo-comportamental foi sofrendo alterações ao longo do tempo, 

sendo atualmente reconhecido como a terapia cognitivo-comportamental, resultado da 

integração de conceitos, das técnicas comportamentalistas e das teorias cognitivas. A 
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terapia cognitivo-comportamental é das terapias com maior taxa de sucesso, devido à 

apresentação de resultados significativos num período de tempo mais curto, existindo 

uma maior preocupação em investir na investigação e aperfeiçoamento das técnicas de 

intervenção, definindo qual a abordagem mais eficaz para diversas patologias, 

consoante o seu enfoque cognitivo ou comportamental (Graça, 2015). 

As distorções cognitivas, no modelo cognitivo-comportamental, são 

consideradas como erros cognitivos, são falhas no processamento de informações 

recebidas, normalmente são interpretações negativas, o que consequentemente originam 

emoções e comportamentos negativos. Distorções cognitivas são, por exemplo, o 

pensamento do tipo “tudo-ou-nada” (considerar duas categorias em vez de um 

continuum); catastrofização (previsão negativa do futuro sem considerar outro tipo de 

resultado); desqualificação ou desconsideração do positivo (a pessoa diz para si mesma 

que as experiências, acções ou características positivas não contam); argumentação 

emocional (pensar de forma tão convincente, que ignora as evidências contrárias); 

rotulação (qualificar/denominar de forma global e fixa - o próprio ou os outros - sem 

considerar as evidências que permitem uma conclusão menos negativa); 

maximização/minimização (amplificar irracionalmente os indícios negativos e 

desvalorizar dos positivos); filtro mental (prestar atenção indevidamente a um detalhe 

negativo em vez de considerar a perspectiva geral); leitura mental (acreditar que se sabe 

à partida o que os outros pensam, falhando em considerar outras possibilidades mais 

prováveis); hipergeneralização (retirar uma conclusão negativa radical que vai muito 

para além da situação actual); personalização (acreditar que os outros se comportam de 

forma negativa por causa da própria pessoa, sem considerar outras explicações para o 

comportamento deles); imperativos (sustentar a crença exacta e preestabelecida de como 

os outros e o próprio se devem comportar, sobrevalorizando o quão mau será o não 
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cumprimento dessas expectativas); visão em túnel (ver apenas os aspectos negativos de 

uma situação) (Knapp & Beck, 2008). 

A reestruturação cognitiva é um dos objetivos primordiais no decorrer das 

sessões terapêuticas, isto é, conseguir identificar os pensamentos automáticos e as 

crenças disfuncionais que provocam um comportamento desajustado, para 

posteriormente conseguir-se modificar esses mesmos pensamentos e crenças 

(Magalhães, 2014). Deve-se em primeiro lugar identificar e compreender a realidade do 

sujeito e de seguida conseguir com que o indivíduo compreenda que existem diferentes 

formas de atribuir significados à realidade dos acontecimentos, ou seja, uma realidade 

que promove um comportamento ajustado permitindo um ajustamento biopsicossocial 

adequado no mundo. Para tal, é essencial que o terapeuta estabeleça uma relação 

terapêutica construída com base numa aliança terapêutica, ou seja, uma relação onde a 

confiança, a segurança, a empatia, o respeito mútuo e o envolvimento ativo, tanto do 

terapeuta como do paciente, contribuem para o sucesso da terapia (Machado & 

Vandenberghe, 2014). Segundo Feliciano & Parra (2012) estes aspetos são facilitadores 

para a mudança pois criam a sensação de esperança na pessoa. 

Estratégias cognitivo-comportamentais na diabetes 

 

As estratégias cognitivo-comportamentais utilizadas na diabetes visam aumentar 

o conhecimento sobre a diabetes, desmistificar os mitos ou alterar crenças que a pessoa 

posso eventualmente reger-se, trabalhando as cognições do indivíduo para um 

autocontrolo desejável. Existem duas vertentes, utilizadas, na terapia cognitivo-

comportamental, a vertente educacional e a vertente de partilha, a vertente educacional 

procura trabalhar a aceitação da doença, a adesão à terapêutica, a prática de 

autocuidados e saber como atuar perante sintomas de hipoglicemia e de hiperglicemia, 
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enquanto, a vertente de partilha permite a discussão sobre as vivências, a partilha de 

sentimentos e significações sobre a diabetes (Silva, 2010). 

A terapia cognitivo-comportamental é identificar os comportamentos que estão a 

ser prejudiciais à pessoa ou aos que estão à sua volta e trabalhar as ideias que sustentam 

esses comportamentos e tentar construir outras ideias que sustentam outros 

comportamentos mais adaptativos. O processo cognitivo, algo muito interno de cada 

indivíduo, tem que ser objetivo e traduzido em desempenho. Na TCC, em pessoas com 

diabetes, é fundamental o psicólogo distinguir o conteúdo e o processo, ou seja, ouvir o 

conteúdo mas compreender a partir do conteúdo o processo, isto é, o conteúdo é aquilo 

que a pessoa nos diz, enquanto o processo, é a dinâmica que está por trás daquilo que a 

pessoa nos diz (Knapp & Beck, 2008). 

A intervenção em grupo é uma das estratégias mais utilizadas, na terapia de 

apoio, principalmente com crianças e jovens com diabetes tipo 1, pois é criado um 

espaço de partilha, onde é permitido verbalizar todos os seus sentimentos, medos, 

frustrações, através da criação de dinâmicas interactivas, permitindo através de sessões 

de grupo, uma aprendizagem e aceitação da diabetes, motivação para os autocuidados, a 

possibilidade de motivação entre os participantes, a resolução de problemas, troca de 

experiências e ideias e ainda a melhoria do locus de controlo interno, permitindo um 

alívio do stress devido à diabetes e uma melhoria a nível psicológico e relacional 

(Andrade, 2014). 

Intervenção psicológica 

 

A intervenção psicológica na psicologia clínica e da saúde tem como um dos 

seus principais objetivos proporcionar uma melhor qualidade de vida à pessoa, através 

da mudança de comportamento. O trabalho do psicólogo, num contexto de saúde, tem 
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como principais funções a promoção da autonomia do indivíduo, enfâse na decisão 

partilhada, isto é, centralizar a responsabilidade da gestão da saúde na pessoa, ganhando 

a consciência que esta é o principal responsável na manutenção da sua saúde, bem 

como, na tomada de decisão, focando-se também na prevenção e promoção de saúde, na 

prevenção primária, secundária e terciária, com o intuito da diminuição de 

comportamentos de riscos e de complicações no futuro. Para tal, é essencial 

compreender o indivíduo de uma forma holística, compreender o meio onde está 

inserido, sendo a sua intervenção uma abordagem biopsicossocial, considerando na sua 

intervenção a família, os profissionais de saúde atuarão em conjunto para uma 

diversificação de informação e técnicas e outros stakeholders, como os amigos, a 

comunidade, entre outros (Leal, Pimenta & Marques, 2012). 

A intervenção psicológica, no caso da diabetes, centra-se na prevenção 

secundária, ou seja, identificar os fatores de risco e assim diminuir a prevalência da 

diabetes e a mortalidade a esta associada, permitindo assim o restabelecimento da saúde 

ou então permitir uma melhor qualidade de vida dentro das limitações existentes. As 

palestras, de orientação cognitivo-comportamental, são as mais utlizadas para a educar o 

paciente, fornecendo informações acerca da diabetes, desmistificando mitos associados 

e potenciando a auto-eficácia do paciente (Silva, 2010).  

Uma das abordagens utlizadas, como intervenção psicológica, é a entrevista 

motivacional, nos doentes com doenças crónicas pois sentimentos de frustração, baixa 

auto-estima, negação e cansaço extremo poderão fazer com que o paciente não adira aos 

autocuidados, pensando que as complicações só acontecem aos outros, perdendo o 

interesse na sua saúde. Para contradizer, estas atitudes do paciente, a entrevista 

motivacional, permite a mudança de comportamentos, através da maximização do 
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potencial da pessoa, alteração de crenças e atitudes e motivar a pessoa para 

autocuidados relativos à sua saúde (Cunha, 2008). 

Intervenção na crise 

 

Intervenção na crise é uma excepção ao modo de estar de um psicólogo clínico 

que faz intervenção psicológica. O que tem em comum é a relação de ajuda, ajudar 

alguém que está numa situação delicada e modo como construímos a relação, baseada 

na neutralidade, empatia e o não julgar. Uma crise é uma situação que não é normal, é 

uma alteração, uma mudança drástica, súbita e grave, a pessoa que está em crise 

ultrapassa a sua capacidade de resolução (Sá, Werlang & Paranhos, 2008). 

O papel do psicólogo, num contexto de intervenção na crise, é ajudar, uma ajuda 

muito pragmática, é apoiar/ajudar a pessoa a processar o que está a acontecer e a 

mobilizar os seus melhores recursos, diminuindo a angústia e ansiedade do indivíduo, 

contribuindo assim para uma estabilidade a nível biopsicossocial. Os mecanismos de 

coping de cada indivíduo, numa situação de crise, são fulcrais para a forma como a 

pessoa avalia imediatamente a situação, podendo estes ser um coping centrado na acção, 

o afastamento (a pessoa não consegue lidar com a situação), o exteriorizar (chorar ou 

pedir ajuda), a aceitação (a aceitação é vista como algo bom, no entanto, pode trazer 

problemas se se transformar em apatia) e o humor (Franco, 2013). 

A crise é um momento delicado na vida da pessoa, situação onde esta sente a sua 

integridade física e psicológica ameaçada, limitada no tempo, normalmente 

desencadeada por uma situação de elevado stress ou uma catástrofe, onde a pessoa não 

consegue agir, sentindo um turbilhão de emoções, colocando a pessoa num vazio, como 

por exemplo, desespero, medo, angústia, desorganização, a pessoa ao tentar enfrentar o 
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problema com as suas estratégias fracassa, provocando uma instabilidade emocional e 

uma desorganização e desequilibro a nível pessoal e social (Alves, 2011). 

A crise natural, como por exemplo, catástrofes ou terramotos, são 

acontecimentos nos quais o ser humano não consegue controlar, e a crise intencional, 

como por exemplo, violência física e psicológica, agressões são todos eventos que 

deixam uma marca na vida da pessoa, impossibilitando o seu funcionamento no 

quotidiano, porém, algumas pessoas só revelam sintomas passado algum tempo do 

evento traumático, como por exemplo, o evitamento de algumas situações ou o 

consumo de substâncias, podendo desenvolver patologias graves (Sá, Werlang & 

Paranhos, 2008). 

Na intervenção na crise é importante o psicólogo dosear o reconhecimento do 

sofrimento e da situação em que a pessoa se encontra e também afastar de descentralizar 

a atenção da pessoa do foco do problema, no entanto, a crise poderá ser interpretada 

como uma aprendizagem, como uma mudança na vida da pessoa, ou seja, é uma 

oportunidade de desenvolver e aprender novas estratégias para enfrentar situações 

posteriores. A importância da resiliência, em pessoas em situação de crise, é essencial 

para o restabelecimento psicológico e equilíbrio emocional, não deixando assim que o 

acontecimento stressante tenha um impacto significativo na vida da pessoa (Franco, 

2013). 

Depressão e ansiedade em jovens com diabetes  

 

A diabetes representa uma mudança na dinâmica de vida da pessoa. 

Normalmente, após o diagnóstico, a pessoa tende a sentir alguma insegurança e 

desamparado devido ao desconhecimento da doença e das perspetivas de futuro. Não 

existe uma relação linear, onde se afirme que a diabetes causa depressão, no entanto, as 
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pessoas com diabetes têm um risco maior de desenvolverem depressão, do que as 

pessoas sem diabetes (Neipris, 2013), provocando uma má compensação da diabetes 

(Andrade, 2014). 

O diagnóstico de depressão na diabetes, tende a ser um pouco controverso, pois 

sintomas como, a falta de apetite, problemas no sono, perda de peso, dificuldade de 

raciocinar e de concentração e sensação de tristeza são sintomas que tanto a diabetes 

como a depressão apresentam no seu diagnóstico. Para o seu diagnóstico, a literatura 

frisa a importância de averiguar outros sintomas que não sejam uma condição médica da 

diabetes (Fráguas, Soares & Bronstein, 2009). 

A depressão tem um impacto significativo na vida da pessoa, afetando vários 

domínios da vida pessoal, como por exemplo, a nível físico, psicológico e afetando 

também o relacionamento social diminuindo a qualidade de vida do indivíduo. O 

autocuidado diário da diabetes, isto é, uma alimentação saudável, a adesão ao 

tratamento, a terapêutica com insulina e a monitorização contínua da glicemia, são 

fatores que obrigam a uma alteração da rotina diária do sujeito, o que por vezes, 

provoca alterações no humor da pessoa, como irritabilidade, tristeza, apatia e 

insegurança de ter que lidar e gerir uma doença crónica (Moreira, Papelbaum, 

Appolinario, Matos, Coutinho, Meirelles, Ellinger & Zagury, 2003). O seu impacto no 

autocontrolo da diabetes, tem um impacto negativo, apresentando valores elevados de 

hemoglobina A1c, um baixo controlo da glicemia, um maior risco de complicações no 

futuro e uma maior probabilidade de morte (Neipris, 2013), o que consequentemente 

também se reflecte numa pior qualidade de vida (Andrade, 2014). 

Num estudo realizado por Moreira et al. (2003), onde pretendia, através de uma 

revisão sistemática, identificar os fatores que mais contribuem para o aumento da 

prevalência de depressão em pessoas com diabetes. Os fatores que mais contribuem 
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para o aparecimento da depressão em pessoas com diabetes são um nível de 

escolaridade baixo, o que dificulta a compreensão do que a diabetes implica e possíveis 

complicações a longo prazo; o estado civil, o estar solteiro, não ter alguém com quem 

partilhar as dificuldades da adesão ao tratamento e na aceitação da doença; e o 

diagnóstico da diabetes durante a adolescência, devido à dificuldade de adaptação de 

aprender a viver com uma doença crónica.  

 A ansiedade pode ser definida como um estado psíquico de apreensão ou medo 

devido à antecipação de uma situação desagradável ou mesmo perigosa, acompanhado 

de sintomas somáticos de tensão. É normal sentir ansiedade, perante uma situação onde 

a pessoa se sente sob pressão, sendo que normalmente esses sintomas deixam de ser 

vivenciados quando o evento stressante acaba, no entanto, para algumas pessoas a 

ansiedade aparece sem razão aparente e continuam após, a situação que provoca 

desconforto cessa, sendo difícil manter-se sob controlo (Herzer & Hood, 2010). 

Viver com uma doença crónica, como é o caso da diabetes, a ansiedade pode ser 

uma condição séria, tornando difícil o quotidiano, como por exemplo, situações de 

autocontrolo e autovigilância da diabetes. Existem mudanças nas diferentes valências na 

vida da pessoa, quer seja na sua forma de afetividade, no relacionamento com os outros 

e com a própria família, a pessoa adquire uma maneira de ser, onde por vezes, se 

estabelecem relações sociais e familiares complexas (Ballas, Alves & Duarte, 2006). 

Estudos mostram que pessoas com diabetes têm uma maior tendência de 

alterações de humor, como é o caso de ansiedade, do que a população em geral, tendo 

repercussões na gestão diabetes, tendo um impacto negativo na adesão à prática de 

exercício físico e a uma alimentação saudável, diminui a auto-eficácia da pessoa, piora 

o controlo glicémico, aumenta o risco de complicações no futuro e reduz a qualidade de 

vida dos pacientes (Liu, Han, Shi, Li, Li, Jin, Gu & Guo, 2015). 
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A importância da saúde mental, na diabetes, é considerada como fundamental a 

adesão ao tratamento, um bom controlo glicémico e uma compensação desejável da 

diabetes. Para tal, tem existido um foco na formação de equipas multidisciplinares com 

profissionais de saúde de várias áreas, com o objetivo de identificar as necessidades da 

pessoa (Andrade, 2014). 

A psicoterapia de apoio, de orientação cognitivo-comportamental, apresenta uma 

elevada taxa de sucesso, em casos de depressão e ansiedade em pessoas com diabetes 

(Fráguas, Soares & Bronstein, 2009) permitindo o restabelecimento psicológico, educar 

a pessoa com doença crónica, prevenir complicações, um bom autocontrolo, 

desenvolvimento e crescimento pessoal e uma mudança de comportamento, o que 

permitirá promover e melhorar a autonomia (Boavida, 2013). 

Psicoterapia de apoio 

 

A psicoterapia de apoio visa a alteração de comportamentos e aliviar sintomas 

que causam desconforto ao indivíduo. As pessoas que procuram a psicoterapia de apoio, 

devido a situações que surgem na vida na sua vida causando um impacto superior ao 

que pessoa consegue gerir, o que consequentemente provoca comportamentos 

desadequados. Esta psicoterapia possibilita, através de técnicas, ajudar a pessoa a lidar 

com as situações de vida mais intensas e que provocam um desgaste emocional para o 

indivíduo (Marcon, 2011). 

Segundo Novaes de Sá (2003) “existir é ser-no-mundo-com-os-outros”, o que 

exemplifica o objetivo final de uma psicoterapia de apoio de sucesso, através do 

processo terapêutico permitirá ao paciente fazer uma auto-reflexão acerca de si próprio, 

sobre os outros e sobre si no mundo, ganhando consciência de si mesmo, apercebendo-
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se das suas limitações e da situação em que se encontra, ajudando-o a melhorar as suas 

competências e assim a gerir eficazmente a sua vida.   

Esta psicoterapia é, geralmente, de curta duração, começando por ser uma vez 

por semana e posteriormente duas vezes mês, no entanto, varia de pessoa para pessoa, 

consoante as necessidades de cada indivíduo, porém também existe a psicoterapia de 

longa duração, que se prolonga durante alguns anos, sendo direccionada para indivíduos 

com patologias graves (Cordioli, 1998). Durante as sessões o enfase é dado à situação 

atual que causa desconforto na vida da pessoa, facultando ferramentas para conseguir 

gerir a situação crítica da vida da melhor forma possível (Marcon, 2011). 

Os objetivos da psicoterapia de apoio centram-se em reduzir a intensidade dos 

sintomas, promover a autonomia da pessoa, reforçar os mecanismos de defesa e visa 

ainda promover o crescimento psicológico, num sentido de maior responsabilidade, de 

auto-reflexão, aumentar a capacidade de tomada de decisão e de julgamento da 

realidade (Almeida, 2015).  

A aliança terapêutica é apontada segundo Peres (2009) como o elemento crucial 

para o sucesso de uma terapia, definida como a relação construída entre o paciente e o 

terapeuta, possibilitando à pessoa expressar os seus sentimentos e emoções, assim 

como, as suas experiências de vida. A relação estabelecida entre o terapeuta e o paciente 

baseia-se em três dimensões, dimensões essas que serão fundamentais para alcançar os 

objetivos delineados no plano terapêutico, que são a empatia, confiança e a 

disponibilidade para a mudança. Veríssimo (2007) entende a empatia como a 

capacidade que o terapeuta tem de se colocar no lugar do outro, compreendendo as 

emoções, sentimentos e reacções do paciente, é a sensibilidade emotiva de identificação 

com o outro, a confiança é o alicerce da comunicação pois só através da segurança 

transmitida no setting de consulta, saber que não haverá julgamento algum e existirá 
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uma aceitação total por parte do terapeuta, o paciente permitirá um acesso ao seu 

“íntimo emocional”. O equilíbrio emocional só será reestabelecido se existir por parte 

do paciente disponibilidade para a mudança, estar disposto a alterar os comportamentos, 

no entanto, é função do terapeuta compreender os fatores que possam estar a bloquear a 

mudança e aceitar que poderá existir por parte do paciente negação, resistência ou atá 

alguma hesitação em falar sobre determinados assuntos (Casquilho, 2009). 

De acordo com (Rogers, 2008) saber escutar é fundamental para criar uma 

relação de confiança e segurança com outra pessoa, logo a escuta ativa é essencial num 

processo terapêutico, permitindo que o terapeuta compreenda o que está a ser dito e que 

o paciente sinta que está a ser compreendido. É importante que o terapeuta mantenha 

uma postura imparcial e sem julgamentos do que está a ser dito, conhecendo os seus 

próprios limites e resistências, pois é através da escuta ativa que o terapeuta conseguirá 

ter acesso às vivências internas da pessoa. Rogers (1957) cit. por Fontgalland & Moreira 

(2012) nomeia a autenticidade, aceitação e a empatia como capacidades essenciais que o 

terapeuta deve ter para conseguir a mudança no paciente, são entendidas como 

facilitadoras de mudança, o que propiciará crescimento pessoal do paciente, bem como, 

um aumento do seu auto-conceito. 

Aconselhamento psicológico e psicoterapia de apoio costumam ser 

erroneamente entendidos como o mesmo, no entanto, o aconselhamento difere da 

psicoterapia de apoio em alguns aspetos que são: “carácter situacional; centrado na 

resolução de problemas do sujeito; focalização no presente; duração mais curta; mais 

orientado para a acção do que para a reflexão; predominantemente mais centrado na 

prevenção do que no tratamento; a tarefa essencial do técnico é facilitar a mudança de 

comportamento e ajudar a mantê-la” (Trindade & Teixeira, 2000, p.5). 
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O principal objetivo do psicólogo na psicoterapia de apoio é entender o 

significado da palavra, para tal é necessário uma procura incessante, no entanto, é uma 

procura indispensável para compreender o comportamento humano e o subjetivo da 

palavra (Barros & Holanda, 2007). 

Psicoterapia de apoio na diabetes 

 

A psicoterapia de apoio na diabetes segundo Ataliba (2010) é a abordagem 

psicológica mais eficaz no tratamento de pessoas com diabetes, devido à necessidade de 

um autocuidado constante, a psicoterapia de apoio facilita o entendimento das emoções 

que o paciente está a vivenciar, assim como, a vulnerabilidade que a diabetes acarreta, 

como a modificação de comportamentos, as crenças nas quais a pessoa rege a sua vida, 

poderão representar grandes dificuldades para a mudança de estilos de vida.  

O apoio psicológico é bastante importante no autocontrolo da diabetes, 

permitindo uma estabilidade emocional que contribuirá para uma compensação 

desejável da diabetes. Sentimentos de raiva, negação, revolta, medo, ansiedade são 

normalmente sentidos pelos pacientes com diabetes após o diagnóstico da doença, 

devido à insegurança e desconhecimento de como será o futuro após o diagnóstico de 

uma doença crónica, no entanto, é fundamental que a psicoterapia de apoio diminua 

estes sintomas, possibilite uma maior consciência das complicações da diabetes caso 

não haja uma autovigilância adequada, assim como, da importância de uma boa gestão 

da doença para a prevenir possíveis complicações a longo prazo (Sequeira, 2014).  

As dificuldades associadas ao tratamento da diabetes são o controlo dos valores 

da glicemia, a administração de insulina, reflectindo-se num afastamento social, o que 

consequentemente, aumenta a prevalência de sintomas de depressão, sintomas de 

ansiedade e dificuldade de aceitação da auto-imagem. Para combater o aumento destes 
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sintomas, cabe ao terapeuta em parceria com os profissionais incidir na educação 

terapêutica, de modo a facilitar a aceitação da doença e conseguir gerir as situações de 

crise e conflito que vão surgindo ao longo do tempo (Romano & Santos, 2008). 

Esta psicoterapia, na diabetes, tem como principal objetivo, educar a pessoa com 

doença crónica, prevenir complicações, entender os aspetos emocionais que advêm da 

doença, uma auto-consciencialização do paciente de que este é o principal responsável 

no seu tratamento, promover o envolvimento do suporte social do paciente de modo a 

tornar a aceitação da doença mais fácil, não só para a pessoa, mas também para a sua 

família, promovendo também o envolvimento do paciente na tomada de decisão no 

tratamento, isto é, em conjunto com os profissionais de saúde decidirem qual o 

tratamento mais adequado e eficaz, com o intuito de uma melhor qualidade de vida, ou 

seja, a psicoterapia de apoio é um caminho para a pessoa pôr em ação a mudança de que 

necessita, melhorando a sua auto-estima (Ataliba, 2010). 

A diabetes 

 

A diabetes mellitus é uma doença crónica, ou seja não tem cura, porém pode ser 

controlada com os devidos tratamentos. É caracterizada pela deficiente produção ou 

nula de insulina, onde o pâncreas não consegue transformar o açúcar (glicose) no 

sangue em energia (Salvado, 2012), o que consequentemente apresenta hiperglicemias, 

isto é, taxa de açúcar elevada no sangue (Baptista, 2013). É considerada um problema 

de saúde pública a nível mundial, devido à sua prevalência, morbilidade e mortalidade. 

A sua incidência é cada vez maior, devendo-se a mudanças culturais e sociais que 

ocorrem ao longo dos anos, mudanças essas que consequentemente, levaram a 

mudanças no estilo de vida, a uma maior propensão para comportamentos de risco e 

também devido ao envelhecimento da população, o que aumenta a prevalência de 
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doenças relacionadas com a idade avançada (Tanqueiro, 2013), no entanto, o número de 

pessoas por diagnosticar tem vindo a diminuir devido à formação dos técnicos de saúde 

e da melhoria das estruturas do sistema de saúde (Associação Protetora dos Diabéticos 

de Portugal, 2015). 

Segundo a World Health Organization (2016), estima-se que em 2025, a 

população com diabetes aumentará de 135 milhões de pessoas para 300 milhões de 

pessoas, aumento esse que dever-se-á ao crescimento e envelhecimento da população, a 

adopção de um estilo de vida sedentário, que consequentemente, potenciará a um 

elevado número de pessoas a ter uma alimentação pouco saudável e a sofrer de 

obesidade.  

De acordo, com a American Diabetes Association (ADA), o diagnóstico da 

diabetes mellitus é feito através da apresentação de determinados valores, que são: a 

glicose em jejum >126mg/dL; teste de tolerância à glicose ≥200 mg/dL após duas horas; 

teste de glicemia capilar >200 mg/dL. O jejum é denominado, quando não existe 

ingestão calórica no mínimo de oito horas (Calliari & Monte, 2008). 

A classificação da Diabetes Mellitus indica que “as perturbações agrupadas sob 

o termo diabetes diferem marcadamente na patogénese, história natural, resposta à 

terapêutica e prevenção” (Pires, 2009). A diabetes tipo 1 é considerada a mais grave, 

aparecendo normalmente na infância e adolescência, caracterizada como deficiente 

produção de insulina devido à destruição das células beta do pâncreas. As pessoas com 

diabetes tipo 1 são insulinodependentes, isto é, a insulinoterapia é indispensável para 

assegurar a sobrevivência, pois o organismo não produz insulina (Patrão, 2011). Os 

quatro estádios associados à diabetes tipo 1 são: (1) Pré-Clínico; (2) Início da Diabetes 

Clínico; (3) Remissão Transitória; (4) Complicações da Diabetes e Óbito (Sesterheim, 

Saitovitch & Staub, 2007). 
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A diabetes tipo 2 é a mais comum, aparecendo normalmente depois dos 40 anos, 

devido a fatores genéticos e comportamentais. Neste tipo de diabetes, o pâncreas produz 

insulina porém as células do organismo criam resistência à insulina, o que dificulta a 

absorção de açúcar dos alimentos. O tratamento da diabetes tipo 2 é realizado através da 

adopção de uma dieta adequada e da prática de exercício físico (Baptista, 2013). A 

diabetes gestacional ocorre durante a gravidez e normalmente desaparece quando o bebé 

nasce, no entanto, é fundamental um controlo da grávida com diabetes, através da 

adopção de medidas de precaução para controlar a hiperglicemia, como por exemplo, 

uma dieta apropriada, pois se a diabetes gestacional não for controlada logo desde o 

início, a probabilidade de aparecer diabetes tipo 2, no futuro, é maior (Jacob, Soares, 

Santos, Santos, Santos, Torres, Silva & Kashiwabara, 2014). 

O aparecimento da diabetes, é de evolução lenta e, por vezes, as pessoas tendem 

a ignorar os sintomas, percepcionando apenas como um mau estar ou associando ao 

stress motivado pelo dia-a-dia. As causas do surgimento da diabetes estão relacionados 

com a susceptibilidade genética, a probabilidade de herdar a diabetes é maior caso 

exista um familiar direto com a doença; com os fatores ambientais, que são as alterações 

climáticas, a vacinação, a exposição a toxinas, dietas em idades muito jovens, o stress 

emocional e o acesso aos cuidados de saúde, assim como a imunidade celular da própria 

pessoa (Sesterheim, Saitovitch & Staub, 2007). 

Os sintomas associados à diabetes mellitus estão relacionados com os níveis de 

açúcar no sangue, isto é, quando os níveis de açúcar estão elevados existem sintomas de 

hiperglicemia ou quando há uma diminuição dos níveis de açúcar os sintomas 

associados são de hipoglicemia (APDP, 2015). A hiperglicemia apresenta sintomas 

como excesso de sede, de urinar e de fome, cansaço, emagrecimento e dificuldade em 

respirar, enquanto, a hipoglicemia apresenta sintomas de excesso de sudorese, 
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dificuldade em raciocinar, sensação de fraqueza, cansaço extremo, palpitações e 

tremores (Turatti, 2012). 

A cetoacidose diabética é uma complicação aguda grave da doença da diabetes, 

isto é, quando os níveis de açúcar no sangue estão demasiado elevados, podendo levar à 

morte. Pacientes com diabetes do tipo 1 são os mais passíveis de acontecer este 

fenómeno, no entanto, também pode acontecer em pacientes com diabetes tipo 2, sendo 

uma situação mais rara (Jacob, Soares, Santos, Santos, Santos, Torres, Nakaoka & 

Kashiwabara, 2014). Os principais fatores que originam a cetoacidose diabética são: a 

omissão da insulinoterapia, situações de stress, infecções, abuso de álcool ou de drogas 

e o uso de alguns medicamentos, como por exemplo, diuréticos ou antipsicóticos 

atípicos (Barone, Rodacki, Cenci, Zajdenverg, Milech, Oliveira, 2007).  

Fatores de risco na diabetes 

 

Os fatores de risco associados à grande prevalência da diabetes são o 

sedentarismo, uma alimentação não equilibrada, antecedentes familiares com histórico 

de diabetes, o excesso de peso, mudanças socioculturais e o aumento da esperança 

média de vida, o que consequentemente resulta num envelhecimento da população e 

uma vulnerabilidade do aparecimento de doenças crónicas associadas à idade (APDP, 

2015). 

O desenvolvimento das novas tecnologias, atualmente, é considerado como um 

fator de risco para o aparecimento da diabetes, principalmente para jovens, pois diminui 

a participação em atividades, diminuindo assim o seu esforço físico. Para os jovens que 

iniciam a sua vida profissional, as novas tecnologias, propiciam a adesão a refeições 

rápidas e práticas em horários pouco rigorosos, o que contribui para uma predisposição 

para o aparecimento da diabetes (Medeiros, Bessa, Coura, França & Sousa, 2012). 
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As complicações da diabetes surgem devido a um mau controlo da doença 

apresentam-se em várias formas, entre elas a retinopatia diabética (alterações que 

ocorrem nos vasos sanguíneos da retina, sendo uma das principais causas de cegueira), a 

nefropatia diabética (quando a diabetes incide sobre os rins afetando o processo de 

filtragem, permitindo a passagem de proteínas para a urina, o que consequentemente, 

poderá culminar em diálise), a neuropatia diabética (com o avançar da idade e também 

da diabetes originam lesões dos nervos periféricos, lesões essas, causadas pela 

diminuição do fluxo sanguíneo para os nervos e pelos elevados níveis de açúcar no 

sangue) e o pé diabético (ocorre devido à perda de sensibilidade nos pés resultando em 

úlceras que só se manifestam quando já se encontram com uma infecção, existindo por 

vezes a necessidade de amputação do membro) (Guerra, 2012). 

Fatores de risco modificáveis, como é o caso, do peso, da alimentação e da 

prática de exercício físico, de acordo com estudos realizados, deverá existir uma 

intervenção, através de acções de prevenção e promoção da saúde, em idades mais 

jovens, para melhorar a qualidade de vida e a incidência da diabetes (Carolino, Molena-

Fernandes, Tasca, Marcon & Cuman, 2008). 

Fatores de proteção na diabetes 

 

Viver com uma doença crónica, afeta o indivíduo de forma diferente, consoante 

o estágio de desenvolvimento em que se encontra. Os fatores de proteção, associados à 

diabetes, são uma dinâmica familiar estruturada, vínculo forte entre pais e filhos, 

relações sociais de qualidade, com amigos, colegas de escola ou de trabalho, 

envolvimento na comunidade. As relações socias são identificadas, como um dos 

fatores de protecção, principalmente na fase da adolescência. É importante que o jovem 

sinta que tem alguém com quem partilhar as suas experiências, os seus medos e que os 
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amigos saibam como proceder, no caso de uma hipoglicemia ou outras complicações 

associadas à diabetes, sem nunca se sentir excluído (Heleno, Vizzotto, Mazzotti, 

Cressoni-Gomes, Modesto & Gouveia, 2009). 

A educação terapêutica é considerada como um fator de proteção fulcral para os 

autocuidados da diabetes, mas também para a gestão da saúde no geral. Atualmente 

existe uma preocupação em implementar acções prevenção e promoção da saúde, não só 

para os jovens mas também para adultos, com foco na educação terapêutica, com o 

intuito de identificar quais os fatores de risco associados à saúde e doença, para no 

futuro existir a consciência de que cuidar da saúde deverá ser entendido um processo 

contínuo e amplo, para que surta efeitos a longo prazo na qualidade de vida, eliminando 

assim, riscos que possam surgir ou tentar diminuir o efeito de problemáticas já 

existentes, deverá portanto existir um equilíbrio entre os fatores de risco e os fatores de 

protecção, de modo a que os fatores de protecção prevaleçam aos fatores de risco 

(Boavida, 2013). 

Dificuldades na adesão ao tratamento 

 

O processo terapêutico, da diabetes, é um dos aspetos mais importantes para a 

gestão da doença e para o autocuidado, pois tem como principal finalidade melhorar o 

insight da pessoa, isto é, conseguir com que esta questione sobre vários aspetos da sua 

vida, quer sejam pessoais, interpessoais ou sociais, o que desencadeará um processo de 

aprendizagem, que permitirá à pessoa um conhecimento sobre si mesma, sobre os 

outros e como as outras pessoas a vêem, isto é, envolve um processo de reflexão da 

pessoa no mundo através da sua forma de pensar, sentir e agir (Silvério, Silva, Wuo, 

Rodrigues & Sizer, 2011). 
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A autovigilância e o autocontrolo são dois conceitos implícitos no processo 

terapêutico, que tendem erroneamente a ser considerados o mesmo. Autovigilância diz 

respeito às técnicas de prevenção de hipoglicemias e hiperglicemias (picar o dedo, 

reduzir a insulina, etc), ou seja, monitorizar os níveis de glicemia, enquanto, o 

autocontrolo diz respeito ao próprio individuo e as suas acções para manter os níveis de 

glicemia desejáveis, é a gestão da medicação, alimentação e atividade física (Bial, 

2012). 

A autonomia representa a competência do indivíduo para gerir a sua própria 

vida, ou seja, a responsabilidade de tomar as suas próprias decisões e ser o principal 

responsável das suas acções, logo, na diabetes é de extrema importância desenvolver 

esta competência, de modo a existir uma adesão ao tratamento, bem como, uma gestão 

do autocuidado desejável. O profissional de saúde e o paciente devem em conjunto 

identificar e compreender quais os fatores que impedem a mudança de comportamentos 

para a adesão ao tratamento, visando a auto-reflexão e o juízo crítico do paciente no 

processo terapêutico (Espírito-Santo, Souza, Souza, Ferreira, Silva & Taitson, 2012). A 

aceitação da doença, o autocuidado diário e a adesão ao tratamento proporcionarão ao 

paciente uma melhor qualidade de vida e uma satisfação com a vida, não só a ele mas 

também aos seus familiares e amigos, permitindo-lhe interação com o social e ser uma 

pessoa ativa e produtiva na sociedade (Lima, 2015). 

De acordo com Grillo, Neumann, Scain, Rozeno, Gross & Leitão (2013) a 

educação terapêutica é fundamental para uma boa gestão da diabetes, não só para que o 

indivíduo obtenha informação sobre a doença, mas também para que a compreenda, 

tornando-se assim o principal responsável na tomada de decisões acerca do tratamento, 

promovendo a sua autonomia na gestão da doença e assim como uma melhor qualidade 

de vida. 
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A educação terapêutica é um foco central na promoção da saúde. No caso 

específico da diabetes, a educação terapêutica visa um maior conhecimento sobre a 

doença, a aceitação de viver com uma doença crónica, bem como, a auto-

responsabilização, isto é, a capacidade de tomar decisões ajustadas para um controlo 

desejável. Para tal, são necessárias intervenções a nível psico-educacional, cognitivo e 

comportamental (Petronilho, 2012). 

Segundo Silva (2010) as emoções são um aspeto a ter em atenção durante o 

processo terapêutico, consideradas as principais promotoras para a mudança, no entanto, 

também poderão representar uma das maiores barreiras, pois se a pessoa não estiver 

emocionalmente estável e com uma visão positiva para o futuro, a mudança não 

ocorrerá.  

Perante a premissa que a diabetes apresenta atualmente, sendo uma das 

principais causas de morte em Portugal, com uma mortalidade proporcional de 4,4%, 

porém a percentagem poderá ser maior, pois no nosso país, a diabetes nos certificados 

de óbito aparece subnotificada, ou seja, as mortes ocorrem devido a complicações da 

doença e não como causa direta (Boavida, Pereira & Ayala, 2013). É portanto, 

importante a implementação de medidas para evitar a incidência da diabetes, assim 

como complicações da doença, através da criação de planos de saúde com incidência 

num estilo de vida saudável, como por exemplo, a prática de exercício físico, uma 

alimentação equilibrada e uma aposta no envelhecimento ativo, evitando assim a 

obesidade e o sedentarismo, sendo estes fortes fatores que contribuem para o 

aparecimento da diabetes (Santos, 2010). 

A Qualidade de Vida, segundo a Organização Mundial de Saúde (2010), é “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e 
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preocupações”, é portanto um completo bem-estar físico, psíquico e social e o valor que 

cada pessoa atribui a cada um desses níveis. No caso da diabetes, a qualidade de vida 

está relacionada com a adesão ao tratamento, ou seja, a condição física, o estado 

emocional, assim como fatores ambientais e sociais influenciam o comportamento do 

indivíduo sendo determinantes para a adesão (Gusmai, Novato & Nogueira, 2015).  

As dificuldades pelas quais os pacientes identificam como as mais problemáticas 

para a adesão ao tratamento são a dieta, a monitorização da glicemia capilar, a 

administração de insulina (resultante da omissão das doses ou então a incorreta 

administração), a baixa adesão ao exercício físico e o baixo cuidado com os pés (Silva, 

2010). 

Na diabetes o principal agente responsável pelo controlo é o indivíduo, no 

entanto, é fundamental que os profissionais de saúde envolvam a pessoa no seu 

processo terapêutico, facultem as ferramentas necessárias para o sucesso do tratamento. 

A disponibilidade do profissional de saúde é importante, não só para a mudança de 

comportamentos mas também para promover a autonomia do paciente (Boavida, 2013). 

A tríade terapêutica, composta por insulinoterapia, uma alimentação saudável e a prática 

de exercício físico, segundo Bernardes, Ramos & Cruz (2008), são os componentes 

essenciais para uma compensação da diabetes desejável, para pacientes com diabetes do 

tipo 1, no entanto, o autor frisa a importância da tríade terapêutica aliada à educação 

terapêutica, a uma autovigilância e autocontrolo rigoroso e ainda ao apoio social, como 

fatores determinantes para um equilíbrio biopsicossocial da pessoa com diabetes. 

A diabetes implica a mudança nos hábitos de vida da pessoa, logo é necessário 

que o profissional de saúde compreenda o significado dos valores, das emoções e 

sentimentos de cada pessoa, pois a mudança no estilo de vida acarreta mudanças não só 

a nível pessoal mas também a nível social e económico, sendo também essencial 
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perceber a motivação que a pessoa tem para a mudança ou para a manutenção dos 

comportamentos e uma integração da diabetes adequada (Marques, Sousa & Domingos, 

2012). 

Fatores associados à dificuldade na adesão ao tratamento 

 

A adesão ao tratamento é um dos aspetos, com que os pacientes e profissionais 

de saúde lidam no (auto)cuidado da diabetes. A idade é fulcral para a adesão ao 

tratamento, pois pacientes adolescentes tendem a omitir a administração de insulina ou 

então alteram os registos de glicemia para valores mais aceitáveis. O humor negativo 

tem um forte impacto na adesão ao tratamento, frequentemente os pacientes com 

diabetes apresentam sintomas de ansiedade e de depressão o que dificulta a gestão 

correta dos autocuidados. Pessoas cujo a sua personalidade seja do tipo dependente e 

com locus de controlo externo tendem a apresentar um pior controlo glicémico, pois a 

tomada de decisão depende sempre dos outros ou de algum fator exterior, não 

assumindo a sua responsabilidade no tratamento, podendo por vezes, apresentar 

comportamentos de risco. A representação mental que o paciente faz da diabetes é 

fundamental para a compreensão da adesão ao tratamento e também da auto-imagem do 

paciente (Silva, 2010). 

A diabetes tipo 1  

 

A diabetes tipo 1 é uma doença auto-imune, isto é, o próprio organismo ataca e 

destrói as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. A 

incapacidade de promover, por falta de insulina, a entrada de glucose nas células onde 

esta leva à produção de energia origina substâncias tóxicas e a agressão dos tecidos do 

organismo. A diabetes tipo 1 surge normalmente na infância e adolescência, passando a 

ser necessária a terapêutica com insulina para toda a vida (Santos, 2013).  
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A incidência da diabetes tipo 1 é maior em indivíduos de raça caucasiana, no 

entanto, a diabetes tipo 2 tem uma maior prevalência em indivíduos hispânicos, em 

afro-americanos e índio-americanos (Pereira, 2012). 

Segundo Costa, Balga, Alfenas & Cotta (2011) o surgimento da diabetes é 

bastante rápido e agressivo, sendo que por vezes, sintomas como sede intensa, poliúria, 

sudorese, falta de concentração e de energia, não são sentidos, aparecendo sintomas 

mais extremos, como é o caso de perde de consciência e o coma.  

A incidência de diabetes tipo 1 continua a crescer, pensa-se que devido a 

factores ambientais atuando sobre predisposição genética (APDP, 2015). Um mau 

controlo da diabetes aumenta o risco de prevalência de doenças cardiovasculares e 

neuropatias, podendo resultar em cegueira, insuficiência renal e amputação de membros 

(Lucena, 2007). As complicações tardias da diabetes tipo 1 manifestam-se através de 

microangiopatia diabética (retinopatia, nefropatia e neuropatia) e macroangiopatia 

diabética, resultante da acumulação de gordura nas paredes das grandes artérias 

(cerebrais, coronárias e dos membros inferiores, insuficiência arterial periférica, entre 

outras) (Sesterheim, Saitovitch & Staub, 2007). 

Na ausência de insulina ocorre um fenómeno, a cetoacidose diabética, 

comumente em indivíduos com diabetes tipo 1, no entanto é mais raro, também poderá 

ocorrer na diabetes tipo 2. Caracteriza-se por uma complicação aguda grave, resultante 

da acumulação de corpos cetónicos, isto é, quando os níveis de açúcar no sangue estão 

demasiados elevados, o organismo utiliza a gordura para produzir energia, o que 

consequentemente, origina a acumulação de cetonas no sangue, sendo tóxico para o 

organismo. Problemas com a terapêutica de insulina, uma doença, uma infecção, abuso 

de substâncias são possíveis causas para ocorrer cetoacidose diabética, e quando não 



Intervenção psicológica com jovens com diabetes tipo 1 

Filipa Campos da Silva  49 
 

tratada adequadamente, pode resultar em coma e até mesmo na morte (Jacob et al., 

2014). 

Os sintomas associados à diabetes estão relacionados com os níveis de açúcar no 

sangue, isto é, quando os níveis de açúcar estão elevados ocorre hiperglicemia e quando 

há uma diminuição dos níveis de açúcar ocorre hipoglicemia. A hiperglicemia apresenta 

sintomas como excesso de sede, de urinar e de fome, cansaço, emagrecimento e 

dificuldade em respirar, enquanto, a hipoglicemia, que nas pessoas com diabetes tipo 1 

pode ser provocada pela medicação, apresenta sintomas de excesso de sudorese, 

dificuldade de raciocínio, sensação de fraqueza, cansaço extremo e tremores (APDP, 

2015). 

O principal objetivo da insulinoterapia é que a pessoa com diabetes consiga um 

bom controlo metabólico, em articulação com a prática de exercício físico e uma 

alimentação saudável, melhorando assim a sua qualidade de vida, consistindo na 

administração de insulina por via subcutânea (APDP, 2015). Existem diferentes opções 

de repor a insulina, como por exemplo, a caneta de insulina, onde existe um menor risco 

de erro na dose de insulina e são também discretas e fáceis de carregar, o que é benéfico 

para pessoas que passam o dia fora de casa, outro dispositivo que está disponível para a 

administração de insulina, é a bomba de insulina, consistindo numa forma fisiológica, 

ajustável e personalizada de controlar a glicose no sangue, permitindo uma forma mais 

cómoda e liberdade de administração de insulina (Lucena, 2007). 

A educação terapêutica é referida como essencial para o autocuidado, 

promovendo a autonomia da pessoa, aumenta a sua independência e criação de 

individualidade (Sparapani, 2010). 

O papel da família é bastante importante na gestão da diabetes, principalmente 

durante a infância e a adolescência, no entanto, é na adolescência que os jovens 



Intervenção psicológica com jovens com diabetes tipo 1 

Filipa Campos da Silva  50 
 

apresentam dificuldade na adesão ao tratamento e no controlo glicémico, devido as 

constantes mudanças hormonais, à fase de descoberta e formação de personalidade, 

comportamentos de risco associados à idade, a influência dos pares, o conflito que 

poderá surgir na relação familiar, são tudo fatores que influenciam a gestão da diabetes. 

A família, assim como, os profissionais de saúde devem fomentar a adopção de 

comportamentos saudáveis e a adesão ao tratamento, facilitando a aceitação da diabetes, 

incluir a diabetes na vida do paciente, de modo a que esta não mude as relações pessoais 

e profissionais, ou seja, incluir a diabetes e o tratamento na sua vida, evitando 

complicações futuras (Andrade, 2014). 

Tal como já foi referido anteriormente, o principal responsável na gestão da 

diabetes, é o paciente, cabe a este a tomada de decisão acerca do tratamento. Na 

diabetes existem dois conceitos essenciais para o sucesso do tratamento, que são a 

autogestão, caracterizada pelos comportamentos que visam melhorar a qualidade de 

vida do paciente, e o termo autocuidados, que diz respeito à implementação e frequência 

desses comportamentos para a gestão da diabetes e assim um controlo metabólico 

desejável (Silva, 2010). 

A diabetes na adolescência   

 

A adolescência é uma fase do ciclo de vida do ser humano, aparecendo depois da 

infância e antes da juventude, por volta mais ou menos entre os doze e os dezanove 

anos, onde o adolescente sente um misto de emoções, necessidade de ser aceite assim 

como de se afirmar perante a sociedade, de viver novas experiências e, principalmente 

de querer ter controlo sobre todos os acontecimentos (Silva, 2011), podendo ser 

caracterizada como o “conflito entre a identidade e a definição de papéis” (Oliveira, 

2006). Segundo Berni & Roso (2014), a adolescência é chamada de “fase” pois é nesta 
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altura da vida da pessoa que existe a transição da infância para o início da vida adulta, 

sendo socialmente e culturalmente denominada como uma fase conturbada pela qual o 

jovem vive, pois é durante a adolescência que o jovem ganha alguma responsabilidade e 

autonomia deixando de estar tão dependente dos pais. 

A exploração é uma das características da adolescência, é necessário que o 

jovem viva novas experiências com o objetivo de tomar consciência de si próprio, 

daquilo que gosta e daquilo com que não se identifica. A vivência de novas experiências 

proporcionará um crescimento pessoal que resultará numa identidade pessoal, sexual e 

social, outro fator importante no crescimento pessoal são os conflitos que surgirão com 

os pais, pois existe uma tendência para um afastamento do jovem em relação aos pais e 

por outro lado, uma preocupação acrescida e uma maior necessidade de proteção dos 

pais para com os filhos (Sacilotto, 2012). 

O grupo de pares, na adolescência, tem um papel fundamental na vida do 

adolescente devido à necessidade de aceitação e da partilha de interesses. A interacção 

com o grupo de pares proporcionará ao adolescente o desenvolvimento de habilidades 

sociais, assim como a criação de amizades permanentes, aprender a lidar com a perda e 

com sentimentos e emoções negativas (Tomé, Camacho, Matos & Diniz, 2011). 

A amizade durante a adolescência representa a partilha de novas experiências, de 

interesses comuns, é a necessidade de pertença a um grupo, no entanto, existe também a 

necessidade de expressar a individualidade de cada jovem. O grupo de pares tem uma 

grande influência no comportamento do adolescente, isto é, é nesta fase da vida que 

existe uma maior curiosidade e susceptibilidade de comportamentos de risco, como por 

exemplo, o consumo de substâncias, o álcool e o tabaco (Santos, 2013). 

Num estudo realizado por Tomé, Camacho, Matos & Diniz (2011), cujo objetivo 

pretendia avaliar a influência dos pais e do grupo de pares nos comportamentos de risco 
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e de saúde dos adolescentes portugueses concluiu que os adolescentes que tinham 

amigos na adolescência apresentavam um bom suporte e ajustamento social, enquanto, 

os adolescentes que não mantêm interacção com pares mostraram uma maior tendência 

para o isolamento, dificuldades de comunicação e sentimentos de tristeza. No mesmo 

estudo concluiu-se ainda que os adolescentes portugueses com um bem-estar 

psicológico estão associados a uma boa comunicação com a família, com os amigos e 

com uma satisfação com a vida, por outro lado, os adolescentes com dificuldades de 

comunicação com a família revelaram também dificuldade nas relações de amizade e 

uma maior tendência para comportamentos de risco, pois estes adolescentes afirmaram 

sentir um mal-estar, tristeza e solidão. 

A diabetes tipo 1 é uma doença crónica, frequente na infância e adolescência, 

onde o seu aparecimento é mais frequente em duas fases distintas de uma criança, 

podendo aparecer entre os 4 e 6 anos de idade ou então entre os 10 e 14 anos de idade, 

onde esta última fase apresenta uma maior incidência (Maruichi, Takamune, Noronha, 

Schechtman, Belhaus, Kochi, Monte & Calliari, 2012). 

A adolescência é uma fase na vida das pessoas, onde se tende a encontrar uma 

maior dificuldade de aceitação, de compreensão e de uma gestão quer a nível emocional 

quer em termos práticos, pois é quando o jovem toma consciência “do que foi” e a 

incerteza “do que há-de ser” (Berni & Roso, 2014). Sendo a adolescência por si só uma 

fase complicada no desenvolvimento das pessoas apresenta obstáculos ainda maiores, 

quando o adolescente tem uma doença crónica, como é o caso da diabetes tipo 1, pois 

enquanto alguns adolescentes aceitam a doença e são responsáveis pelo seguimento do 

tratamento, outros apresentam algumas dificuldades na gestão da doença (Scholes, 

Mandleco, Roper, Dearing, Dyches & Freeborn, 2013) expressando sentimentos de 
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raiva, medo, insegurança e apreensão para o futuro devido ao desconhecimento de como 

é viver com uma doença crónica (Silvério, Silva, Wuo, Rodrigues & Sizer, 2011). 

A complexidade da gestão da diabetes também é apontada como um dos fatores 

para a baixa adesão ao tratamento, pois é necessária uma aprendizagem e alterações 

constantes na terapêutica, bem como todo o envolvimento emocional, envolvimento 

esse que provoca na pessoa sentimentos de frustração e cansaço, o que contribuirá para 

uma baixa adesão e continuidade no tratamento (Reckziegel, 2014). A baixa adesão ao 

tratamento, na adolescência, apresenta um risco elevado pois a diabetes obriga a um 

controlo constante dos valores desejáveis, exames frequentes, alimentação equilibrada e 

podendo existir hospitalizações. A junção de todos estes fatores pode por vezes, 

provocar uma resistência ou até mesmo rejeição ao tratamento (Fialho, Dias, 

Nascimento, Motta & Pereira, 2011), sendo que a resiliência é essencial nesta etapa de 

vida dos adolescentes, não só para um melhor conhecimento acerca de si próprio mas 

também para combater a ansiedade, isolamento e sintomas de depressão, que são 

característicos da adolescência (Andrade, 2014). 

A maioria dos adolescentes com diabetes afirma que o impacto que a doença tem 

nas suas vidas é significativo, no entanto, conseguem ter uma vida praticamente normal, 

sendo que conseguem vivenciar as mesmas experiências que os outros adolescentes, 

porém, aspetos como o autocuidado diário, as injecções e os olhares de que são alvo por 

parte das outras pessoas, são apontados como os que mais “atrapalham” no dia-a-dia e 

faz com que se sintam diferentes das outras pessoas (Peters, Nawijn & Kesteren, 2014). 

De acordo com Pérez-Marín, Gómez-Rico & Montoya-Castilla (2015) os 

principais fatores de risco para as crianças e adolescentes com diabetes do tipo 1 são 

episódios de hipoglicemia, um mau controlo metabólico e o stress que envolve a 

doença. Ainda segundo o mesmo autor, no primeiro ano após o diagnóstico da diabetes, 
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as crianças e adolescentes tendem a desenvolver, ansiedade, dependência, isolamento e 

depressão, no entanto, passados dois anos do diagnóstico, existe uma maior consciência 

da doença e consequentemente mais responsabilidade e autonomia na terapêutica. 

Durante a puberdade, existe um maior risco no sexo feminino com diabetes tipo 

1, para o aparecimento de complicações devido à diabetes, como por exemplo, maior 

resistência à insulina, um ganho excessivo de peso e acumulação de gordura nos tecidos 

(Chowdhury, 2015), originando hiperandrogenismo, caracterizado pelo excesso de 

hormonas masculinas, sendo a causa mais comum do hiperandrogenismo feminino, a 

síndrome dos ovários policísticos (Yarak, Parada, Bagatin, Filho & Hassun, 2005). 

A autonomia é um conceito que ganha uma maior importância na adolescência, 

pois é nesta fase da vida que o jovem adquire um maior conhecimento sobre si próprio e 

noção de responsabilidade. É uma competência que está relacionada com o autocuidado, 

assim como, com a promoção da saúde, pois estimulam a pessoa a gerir a sua própria 

vida e a promover o seu bem-estar, bem como a liberdade para tomar decisões e ser 

responsável pelas suas próprias escolhas. É importante incutir no adolescente a vontade 

de saber, de compreender e de viver com a diabetes, para que seja este a controlar a 

diabetes na sua vida e não o contrário (Silva, Santos, Guerra & Tavares, 2015). 

Num estudo realizado em Portugal, onde participaram 41 jovens com diabetes 

tipo 1, com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos. Os indivíduos foram 

divididos por grupos focais, onde foram inquiridos sobre a forma como a diabetes afeta 

as várias valências da sua vida. Os resultados obtidos foram que a diabetes não afecta a 

vida dos jovens, de modo a que lhes restrinja experiências próprias da adolescência. Os 

amigos e o exercício físico foram onde os jovens obtiveram experiências mais positivas, 

pois afirmavam que os amigos demonstravam apoio, estavam dispostos a ajudar e o 

exercício físico ajudava a manter um estilo de vida saudável, bem como, a gerir a 
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insulina necessária. Onde os jovens mostraram sentir maiores dificuldades em lidar com 

a alimentação, o autocuidado diário e com a família, pois manter uma alimentação 

saudável por vezes, torna-se difícil quando se está em situações sociais e a preocupação 

excessiva da família para com a doença (Serrabulho, Matos & Raposo, 2012). 

Segundo Kueh, Morris, Borkoles & Shee (2015) a atitude do adolescente perante 

a diabetes é fundamental para o seu equilíbrio emocional. Para tal, é essencial a 

compreensão da diabetes, associado a um autocuidado adequado, como por exemplo, a 

prática de exercício físico, uma alimentação saudável e uma monitorização da glicose 

regular. A educação terapêutica tem um papel importante na gestão da diabetes, pois 

estudos afirmam que indivíduos com conhecimento da diabetes apresentam práticas de 

autocuidado desejáveis ao invés de indivíduos com falta de conhecimento da doença.  

A importância do apoio familiar na diabetes 

 

A dinâmica familiar é um aspeto importante a considerar quando se estuda a 

diabetes na fase da adolescência, principalmente na compreensão da gestão da diabetes, 

sendo fundamental que a família transmita apoio, segurança e incentive o autocuidado 

do adolescente. É nesta altura que o adolescente precisa de uma maior atenção visto que 

está a adaptar-se às mudanças físicas que estão a ocorrer e à instabilidade emocional 

característica da idade, assim como atitudes de negação, irritação e de confrontação 

(Fialho, Dias, Nascimento, Motta & Pereira, 2011). Estudos demonstram que o 

envolvimento da família, de forma positiva, mostrando afeto e apoio contribui para que 

o familiar com diabetes sinta uma maior motivação para a mudança e apresente uma 

compensação da diabetes desejável (Marques, Sousa e Domingos, 2012). O conflito que 

existe, normalmente, entre o adolescente e a família é apontado na literatura como a 
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principal causa de um controlo glicémico mau (Walker, Schatz, Johnson, Silverstein, 

Lyles & Rohrs, 2016). 

A aceitação da diabetes por parte da família é fulcral para a forma como o 

adolescente gere a sua doença, pois um dos papéis principais da família é vigiar o 

adolescente porém sem o superproteger, (Ghelman, 2009). Num estudo realizado por 

Pilger & Abreu (2007), cujo objetivo pretendia conhecer as transformações que ocorrem 

na dinâmica familiar após o diagnóstico da diabetes nos filhos. Para a concretização do 

estudo foi utilizado um método qualitativo, através da realização de entrevistas abertas a 

sete mães onde era pedido para falarem sobre a forma como lidaram com a doença após 

o diagnóstico dos filhos. Os resultados obtidos com este estudo demonstraram, que após 

o diagnóstico, a família sente uma preocupação exacerbada pelo facto de a diabetes ser 

uma doença crónica e pela falta de conhecimentos que têm sobre esta, é também sentida 

uma dificuldade em aceitar a doença pois todas as rotinas familiares têm que ser 

modificadas, a alimentação é regrada, as consultas de rotina passam a ser com maior 

frequência e a vida social também é afetada, pois o autocuidado constante e o medo que 

possam acontecer complicações, sendo os mais frequentes, episódios de hipoglicemia e 

hiperglicemia, a família tende a evitar situações que envolvam o convívio social. 

A família é um dos pilares mais importantes na vida do adolescente, pois é na 

família que a pessoa tem um primeiro contacto com a socialização, que aprende o que 

está certo e o que está errado, aprende a adaptar-se e a conviver em sociedade, 

contribuindo para a formação da personalidade (Pratta & Santos, 2007). O papel da 

família no adolescente com diabetes é fundamental para a aceitação da doença, visto 

que a diabetes implica o empenhamento dos familiares. A educação terapêutica e o 

autocuidado são focos centrais na dinâmica familiar sendo os principais objetivos dotar 
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o adolescente de alguma autonomia e independência para este viver com qualidade de 

vida (Leal, Fialho, Dias, Nascimento & Arruda, 2010).  

De acordo com (Chowdhury, 2015), tanto a família como o profissional de 

saúde, deverão promover o envolvimento do adolescente nas decisões do tratamento, 

como por exemplo, as doses de insulina, que melhor se adapta ao dia-a-dia do 

adolescente, adequar um plano de refeições e de exercício físico, que vá de encontro às 

necessidades do indivíduo, possibilitando a responsabilidades deste no autocuidado e na 

sua qualidade de vida, pois a adolescência é uma fase crítica no crescimento do 

adolescente com diabetes tipo 1, no entanto, é uma fase de descoberta, de maturação, de 

desafios e de oportunidades, não só para o adolescente mas também para a sua família e 

para os profissionais de saúde que o acompanham. É fundamental existir uma boa 

adesão ao tratamento, possibilitando um crescimento normal e prevenir o risco de 

complicações da diabetes no futuro. 

A resiliência e coping na diabetes durante a adolescência  

 

A resiliência é definida, segundo Nabuco (2013) como, o resultado do que se 

aprende ao longo da vida perante as adversidades que vão surgindo. De acordo com o 

mesmo autor, a atitude de uma pessoa perante um problema é determinante para a sua 

saúde mental, existindo duas formas de enfrentar um problema, a primeira é uma atitude 

passiva, interpretando a realidade de forma negativa, percepcionando que não há 

controlo da situação e que não conseguirá enfrentar o problema, no entanto, uma atitude 

ativa perante o problema, significa que a pessoa tem responsabilidade na resolução do 

problema, compreendendo que as situações adversas que surgem fazem parte da vida e a 

forma como as enfrenta irá determinar a sua forma de agir no mundo, enquanto o 

coping, é todo um processo cognitivo que o cérebro passa em situações súbitas de 
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elevada ansiedade, fazendo uma avaliação imediata da situação que despoletará um 

comportamento, ou seja é todo um mecanismo que leva a uma acção (Silva, 2010).  

Na diabetes, a resiliência é entendida como a capacidade que a pessoa tem em 

aceitar a doença, bem como, a adaptação a um novo estilo de vida, a adesão ao 

tratamento e a sua gestão, refetindo-se num bom controlo glicémico (Tavares, Barreto, 

Lodetti, Silva & Lessmann, 2011). 

Os problemas e as adversidades que vão surgindo ao longo da vida, acredita-se 

que contribuem para o crescimento e desenvolvimento do ser humano, assim como, 

para o aumento da resiliência. Na doença crónica, como é o caso da diabetes, os fatores 

de proteção que contribuem para um aumento da resiliência são o apoio social, é 

fundamental que a pessoa não se sinta sozinha, uma boa auto-estima, pois por vezes as 

pessoas com diabetes tendem a ter sentimentos de inferioridade (Santos, 2013) e que 

exista relacionamentos interpessoais, evitando assim o isolamento que, por vezes, é 

característico nas pessoas com diabetes. A existência destes fatores, na vida da pessoa, 

contribuem para o aumento da resiliência quando deparada com um problema, assim 

como, para a capacidade em lidar com adversidades, potenciando também o 

autocuidado, evitando assim complicações futuras derivadas da diabetes (Tavares, 

Barreto, Lodetti, Silva & Lessmann, 2011). 

A resiliência psicológica é portanto a forma como o indivíduo interpreta a 

realidade da problemática assim como as estratégias utilizadas para enfrentar o 

problema. A resiliência psicológica, de acordo com a psicologia humanista, é a 

capacidade individual, que o ser humano possui em alcançar todo o seu potencial, 

desencadeado por situações stressantes, que vão permitir ao indivíduo o uso de 

estratégias adequadas quando se deparar, de novo, com situações adversas (Vargas-

Mendoza & Espinoza, 2011). 
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Num estudo realizado nos Estados Unidos da América, com uma amostra de 111 

pessoas, cujo objetivo era investigar o efeito protetor da resiliência em pessoas com 

diabetes frente ao autocuidado e níveis de glicemia. Os participantes responderam aos 

questionários do estudo e tiveram os valores de hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

avaliados no início do estudo e após um ano. A resiliência foi considerada através dos 

valores de quatro fatores: otimismo (avaliado através do “Life Orientation Test”), auto-

estima (avaliada através da “Rosenberg Self-Esteem Scale”), auto-eficácia (avaliada por 

meio da “Confidence in Diabetes Self-care scale”) e auto-domínio (avaliado pela “Self-

Mastery Scale”). Para medir o nível de estresse emocional relacionados à diabetes foi 

utilizado a “Problem Areas in Diabetes Scale”, o comportamento relacionado ao 

autocuidado foi avaliado por meio do “Self-Care Inventory-Revised” e o controle 

glicémico foi avaliado pelos níveis HbA1c. A junção dos fatores resilientes 

estabelecidos pelos autores classificou os participantes com baixa resiliência (34 

pessoas), moderada resiliência (37 pessoas) e alta resiliência (40 pessoas). O efeito 

positivo da resiliência foi avaliado ao comparar a resiliência, o estresse e os valores de 

HbA1c após um ano. Além de constatarem que o stress emocional relacionado à 

diabetes diminuiu após este ano, aqueles com alta e moderada resiliência melhoraram o 

autocuidado e os níveis de HbA1c quando comparados ao grupo com baixa resiliência” 

(Boell, 2013). 

Na diabetes, a adesão ao tratamento está relacionada com a resiliência de cada 

pessoa devido à complexidade do tratamento, a adesão é muito mais do que apenas a 

concordância com o que o médico diz e prescreve, é o resultado da junção de vários 

fatores, da empatia criada com os profissionais de saúde, da modificação padrões de 

comportamento, da compreensão da melhoria da qualidade de vida que advém da 

adesão à tríade terapêutica, constituída por insulina, alimentação saudável e prática de 
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exercício físico. Existem outros fatores importantes para a adesão ao tratamento, fatores 

que dizem respeito à pessoa, à maneira de ser de cada indivíduo, como é o caso do 

optimismo e da capacidade de resolver problemas que são fatores importantes para a 

adesão mas também para uma boa resiliência e adaptação as necessidades da pessoa 

(Reckziegel, 2014). 

Literacia em saúde 

 

A Organização Mundial da Saúde (1998) cit. por Sørensen, Brouke, Fullam, 

Doyle, Pelikan, Slonska & Brand (2012, p.3) define Literacia em Saúde como “[Those] 

cognitive and social skills which determine the motivation and ability of individuals to 

gain access to, understand and use information in ways which promote and maintain 

good health. […] Health literacy implies the achievement of a level of knowledge, 

personal skills and confidence to take action to improve personal and community health 

by changing personal.”  

Saúde e literacia estão intimamente relacionadas, pois o ser humano está num 

processo de aprendizagem constante, desde a infância até à velhice (Monteiro, 2009). 

Segundo estudos realizados pela Canadian Council on Learning (2007) a literacia em 

saúde é um caminho que liga a educação a resultados na saúde (Nutbeam, 2008). 

A Carta de Ottawa para a promoção de saúde, apresentado na primeira 

Conferência Internacional de Promoção de Saúde, em 1986, salientou a importância de 

literacia em saúde, declarando “Health is created in the context of everyday life, where 

people live, love, work and play”, sendo que literacia em saúde deverá ser interpretada 

como educação ao longo da vida, no entanto, frisando a necessidade de os países 

criarem condições para o aumento da literacia em saúde (Monteiro, 2009). 
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O termo de literacia em saúde, diz respeito à compreensão e ao uso da 

informação disponibilizada, de forma adequada visando o bem-estar da pessoa, isto é, a 

pessoa conseguir tomar decisões acerca da sua saúde, com o objetivo de evitar 

comportamentos de risco, fazendo uso dos seus conhecimentos na vida quotidiana, 

afastando-se assim da definição de literacia associada comumente à capacidade de ler e 

escrever de cada indivíduo (Pedreiro, 2013). Atualmente, o termo de literacia em saúde 

é interpretado como um conceito multidimensional (Cruz, 2013). 

Segundo Nutbeam (2000) existe três níveis de literacia em saúde, funcional, 

interactivo e crítico. O nível funcional é o nível mais básico de comunicação, sendo a 

capacidade de saber ler e escrever resolvendo eficazmente situações do quotidiano; o 

nível interactivo diz respeito a capacidades cognitivas e habilidades sociais que 

permitirão interagir com o meio social, identificar e compreender as necessidades dos 

outros, tendo a capacidade de se adaptar a novas circunstâncias; e o nível crítico é o 

nível mais avançado de literacia, pondo em prática as capacidades cognitivas, as 

habilidades sociais e os conhecimentos realizando uma análise crítica em relação às 

situações de vida, com o intuito de ter controlo e tomar as decisões adequada sobre a 

saúde. Estes três níveis de literacia permitem compreender a autonomia e o 

empowerment, o empowerment é entendido como um constructo motivacional onde os 

indivíduos estabelecem uma relação entre os seus objetivos e as metas para conseguir 

alcançá-los (Santos, Gonçalves, Orgambídez-Ramos, Borrego-Ales & Mendoza-Sierra, 

2014) de cada indivíduo, sendo expectável indivíduos com elevada literacia em saúde, 

apresentem melhores resultados relacionados com saúde, mas também a níveis sociais, 

melhorando a qualidade de vida e as relações com os outros (Loureiro, Mendes, 

Barroso, Santos, Oliveira & Ferreira, 2012). 
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Os baixos níveis de literacia em saúde estão relacionados com uma baixa adesão 

a tratamentos, pois tal como o modelo conceptual de Fisher “Information Motivation 

Behavior Skills” identifica a informação que cada pessoa tem acesso, assim como a sua 

compreensão; a motivação intrínseca de cada pessoa para melhorar o seu bem-estar; e 

competências que são necessárias para a mudança de comportamentos, como fatores 

que influenciam a adesão ao tratamento (Reis, 2010). A maior evidência de níveis de 

baixa literacia em saúde são na população idosa, nas minorias étnicas e em pessoas com 

um nível socioeconómico baixo, o que consequentemente, são identificados como os 

grupos mais vulneráveis às desigualdades e a doenças crónicas (Veríssimo, Quico, 

Cardoso & Damásio, 2012), apresentando uma maior dificuldade na interpretação da 

informação, baixa compreensão no que os profissionais de saúde aconselham e falta de 

conhecimentos acerca de doenças ou de fatores relacionados com saúde (Melo, 2015). 

Num estudo realizado por (Almeida, 2015) cujo objetivo residia em avaliar a 

literacia em saúde mental dos adolescentes portugueses em função da idade, género e 

estigma/preconceito, através da aplicação do Questionário de Avaliação da Literacia em 

Saúde Mental – QuALiSMental. Os resultados obtidos com este estudo demonstraram 

que os adolescentes portugueses apresentam um baixo nível de literacia em saúde 

mental, as mulheres em idades mais jovens são as que apresentam uma maior 

prevalência de sofrerem de depressão ou de ansiedade em idades mais jovens, no 

entanto não existe evidência onde se comprove que as mulheres sofrem de mais 

perturbações psiquiátricas do que os homens. O estudo demonstrou também que os 

jovens com maior estigma/preconceito apresentam um baixo nível de literacia em saúde 

mental, existindo uma maior prevalência no sexo masculino. 

Num outro estudo realizado por (Tomás, 2014) onde se avaliou a literacia em 

saúde, a e-literacia e a adopção de comportamentos saudáveis dos adolescentes, através 
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da aplicação dos questionários: eHealth Literacy Scale, Adolescent Health Promotion 

Scale, Health Literacy Questionnaire for Children e o Instrumento de Avaliação da 

Literacia em Saúde. Os resultados obtidos demonstraram que os adolescentes 

apresentam bons níveis de literacia em saúde, de e-literacia e bons promotores de 

adopção de comportamentos saudáveis, existindo cada vez uma maior preocupação dos 

jovens em praticar exercício físico, em ter uma alimentação saudável e da consciência 

da importância dos cuidados de saúde, prevenindo assim complicações no futuro.  

Literacia em saúde na diabetes 

  

No caso da doença crónica, como é a diabetes, literacia em saúde engloba não só 

conhecimentos sobre a doença, mas também o autocuidado, o autocontrolo e o controlo 

glicémico, sendo o papel da literacia fulcral na gestão da diabetes, devido à tomada de 

decisão referente a situações de autocontrolo. A educação para a saúde, tem sido o 

enfâse principal dos profissionais de saúde, onde o principal objetivo é dotar a pessoa 

para a capacidade de decisão e promover a autonomia, permitindo ao indivíduo agir de 

forma consciente nas suas acções, isto é, ter um papel ativo na gestão da diabetes, 

incorporando-a na sua vida, não deixando assim que a diabetes controle a sua vida mas 

sim ao contrário, o paciente controlar a sua doença (Fernandes, 2014). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (1998) cit. por Pedreiro (2013) 

uma elevada literacia em saúde, permitirá que os indivíduos “atinjam um nível de 

conhecimento, de competências pessoais e de confiança que lhes permita agir com o 

intuito de melhorar a sua saúde ou da sua comunidade, mudando estilos e condições de 

vida”. No entanto, como referem Loureiro, Miranda & Miguel (2013), é necessário um 

maior investimento na educação para a saúde, na formação de profissionais e na 
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implementação de medidas de promoção e prevenção de saúde, o que possibilitará uma, 

maior facilidade na adesão a tratamentos e na adopção de comportamentos saudáveis.  

Saboga-Nunes, Sørensen & Pelikan (2014) referem ainda que apostar na literacia 

em saúde traz benefícios a nível individual, aumentando a resiliência dos indivíduos e o 

seu bem-estar, permitindo, como já foi referido anteriormente, o uso adequado dos 

serviços de saúde, o que a nível económico, representa uma diminuição nos custos 

relacionados com a saúde. 
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Objetivos de Estágio 

O processo de supervisão permitiu o desenvolvimento de competências, a 

capacidade de espirito crítico, construção de conhecimentos e de habilidades, 

compreender as diferentes teorias aprendidas ao longo dos estudos, crescer enquanto 

pessoa e a importância da humildade profissional. 

Os objetivos específicos do estágio, na Associação Protetora dos Diabéticos de 

Portugal, do departamento de investigação, foram:  

(1) Envolvimento nas atividades assistenciais da instituição;  

(2) Acompanhamento de consultas da especialidade de Psicologia;  

(3) Desenvolvimento de um projeto de investigação.  

As actividades desenvolvidas no decorrer do estágio consistiram no 

acompanhamento nos vários serviços gerais e de especialidade englobados nos cuidados 

integrados à pessoa com diabetes; revisão literária e desenho de um projeto de 

investigação, assim como, a execução do mesmo.  
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Método 

 

Ao longo do estágio realizado na APDP foram desempenhadas várias 

actividades que refletem o dia-a-dia do psicólogo na área da saúde. Permitiu o contacto 

direto com o mundo do trabalho, refletir, colocar em prática e aperfeiçoar as 

intervenções estudadas ao longo da licenciatura e mestrado, promoção de saúde, 

avaliação psicológica, intervenção psicológica e investigação científica. 

Para uma melhor compreensão, serão apresentadas as actividades e estudos de 

caso acompanhados ao longo do estágio, o projeto de investigação, os instrumentos que 

sustentaram a avaliação psicológica e intervenção psicológica. 

Participantes de acompanhamento individual 

 

Os participantes de acompanhamento individual são dois indivíduos do sexo 

feminino com diabetes tipo 1 que frequentam a Associação Protetora dos Diabéticos de 

Portugal. Assim, a amostra diz respeito à população alvo da APDP e os objetivos, da 

consulta de psicologia, também se centraram na faixa etária dos jovens com diabetes 

tipo 1, focando-se essencialmente na psicoterapia de apoio, abrangendo temáticas como 

a educação terapêutica, a importância da adesão ao tratamento e de autocuidados, a 

prevenção e promoção de saúde, isto é, existiu uma forte vertente de psicoeducação, 

atuando de forma educacional, social e de saúde. 

Tabela 1: Casos clínicos 

Caso Género Idade Escolaridade Etnia Sessões        Tarefa 

A Feminino 11 6ºano Caucasiana 7 Avaliação 

psicológica; 

Psicoeducação. 

B Feminino 17 9ºano Africana 8 Avaliação 

psicológica; 

Psicoeducação; 
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Participantes do projeto de investigação 

 

A amostra de conveniência do projeto de investigação foi constituída por 40 

indivíduos e mais 2 indivíduos, que não estavam incluídos na primeira fase do estudo, 

com diabetes tipo 1, com idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, recrutados na 

clínica da APDP, com o objetivo de compreender e aprofundar o impacto que a diabetes 

tem na vida dos indivíduos. 

Tabela 2: Indivíduos do projeto de investigação 

 

Indivíduo 

 

Género 

 

Idad

e 

 

Escolaridade 

 

Ano de 

Diagnóstico  

 

Atividade 

 

 

Tarefa 

1 Feminino 22 Secundário 1999 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica  

2 Masculino 19 Secundário 2014 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

3 Masculino 25 Mestrado 1994 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

4 Masculino 23 Licenciatura 2014 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

5 Masculino 23 9ºano 2010 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

6 Feminino 26 Mestrado 1993 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

7 Masculino  19 Secundário 2001 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

8 Masculino 27 Licenciatura 2006 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

9 Feminino 20 Secundário 2009 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

10 Masculino 24 Licenciatura 2005 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

11 Feminino 24 Licenciatura 2006 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

12 Masculino  22 Secundário 2007 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

13 Feminino 18 Secundário 2008 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

14 Masculino 25 9ºano 2007 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

15 Masculino 25 Licenciatura 2008 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 



Intervenção psicológica com jovens com diabetes tipo 1 

Filipa Campos da Silva  68 
 

Tabela 3: Continuação dos indivíduos do projeto de investigação 

 

Indivíduo 

 

Género 

 

Idade 

 

Escolaridade 

 

Ano de 

Diagnóstico  

 

Atividade 

 

 

Tarefa 

16 Feminino 18 Secundário 2008 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

17 Feminino 18 Secundário 2005 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

18 Masculino 18 Secundário 2009 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

19 Masculino 20 Secundário 1998 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

20 Feminino 21 Secundário 2008 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

21 Feminino 23 Licenciatura 2000 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

22 Masculino 18 9ºano 2013 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

23 Feminino 19 Secundário 2001 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

24 Feminino 20 Secundário 2014 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

25 Masculino 21 Secundário 2009 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

26 Feminino 20 Secundário 2006 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

27 Masculino 22 9ºano 2007 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

28 Masculino 20 Secundário 2009 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

29 Masculino 19 9ºano 2012 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

30 Masculino 22 Licenciatura 2010 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

31 Feminino 27 Secundário 1994 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

32 Masculino 22 Secundário 2006 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 
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Tabela 4: Continuação dos indivíduos do projeto de investigação 

 

Indivíduo 

 

Género 

 

Idade 

 

Escolaridade 

 

Ano de 

Diagnóstico  

 

Atividade 

 

 

Tarefa 

33 Masculino 24 Secundário 2000 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

34 Masculino 24 Licenciatura 1997 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

35 Masculino 19 Secundário 2000 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

36 Masculino 28 Secundário 1997 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

37 Masculino 20 Secundário 2008 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

38 Masculino 22 Secundário 2005 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

39 Masculino 20 Secundário 2015 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

40 Masculino 21 Secundário 2010 Recolha 

de Dados 

Avaliação 

Psicológica 

41 Masculino 22 Secundário 2014 Entrevista 

Individual 

Avaliação 

Psicológica 

42 Feminino 18 Secundário 2011 Entrevista 

Individual 

Avaliação 

Psicológica 

 

Instrumentos  

Os instrumentos utilizados nas consultas de avaliação, para além da entrevista 

clínica ou anamnese, observação e do recurso a técnicas de entrevista, foram utilizados 

o Desenho da Família, o Inventário de Depressão de Beck (BDI), Figura Complexa de 

Rey, Questionário Europeu de Literacia em Saúde Portugal (HLS-EU-PT) e o ATT18 

(Questionário de Ajustamento Psicológico à Diabetes Mellitus). 
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Entrevista clínica 

A entrevista clínica é uma das técnicas mais utilizada pelo psicólogo, na 

avaliação psicológica, designada como um encontro entre duas pessoas, através dos 

conhecimentos e técnicas que o psicólogo possui, recolhe informação detalhada sobre os 

aspetos pessoais, relacionais e contextuais do indivíduo, com o intuito de formular um 

diagnóstico, recomendações ou encaminhamento (Santos, 2014). 

O papel do psicólogo é essencial no decorrer da entrevista, pois a entrevista 

clínica tem tempos próprios, paragens, retrocessos e silêncios. Para tal, existem técnicas 

facilitadoras de entrevista que contribuem para a obtenção de informação, sendo estas: o 

questionamento, a reflexão, a reformulação, a clarificação, a confrontação, a auto-

revelação, o silêncio, a reestruturação, a exploração, a interpretação, o humor, a 

generalização, a focagem, o ecoar, a provocação, a racionalização e o esclarecimento 

(Leal, 2008). 

Existem diferentes tipos de entrevista clínica, a entrevista não estruturada, onde 

o entrevistado tem a oportunidade de expor as informações sem uma direcção específica 

ocorrendo o risco de se recolher demasiada informação e não atingir o objetivo, a 

entrevista estrutura, é uma entrevista onde há uma estrutura pré-definida, as perguntas 

concisas e direccionadas para o objetivo, de rápida aplicação como é o caso de 

questionários e a entrevista semiestruturada, é a mais utilizada pelos psicólogos, é uma 

entrevista que tem um objetivo principal, logo as perguntas são focadas no assunto que 

se pretende conhecer, no entanto, existe flexibilidade nas perguntas, podendo existir 

outras perguntas que são pertinentes e auxiliares para a avaliação (Santos, 2014). 

Observação clínica 

A observação clínica é um complemento da avaliação psicológica, permite 

identificar os comportamentos não-verbais e compreender a interação humana, as suas 
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vantagens é o estudo de fenómenos que não são passíveis de estudo através de testes ou 

questionários, não é necessário introspecção e reflexão na recolha dos dados, não é um 

método tão exigente como os testes psicológicos (Ferreira & Mousquer, 2004). Na 

psicologia a observação é uma mais-valia pois “a observação comportamental é 

importante para psicólogos, modificadores do comportamento e pesquisadores, 

servindo-lhes como um instrumento de trabalho para obtenção de dados que, entre 

outras coisas, aumentem sua compreensão a respeito do comportamento sob 

investigação” (Cano & Sampaio, 2007, p. 200). 

Na investigação a observação difere da observação do quotidiano, pois em 

investigação existe um objetivo previamente definido, há um plano estruturado e um 

método de registo, no entanto, existem alguns riscos com este método de recolha de 

informação, devido à sua subjetividade, pois o observador estará influenciado pela sua 

percepção, interpreta de acordo com a sua realidade e a presença do observador pode 

criar alterações no comportamento do observado, não existindo assim a espontaneidade 

no comportamento. A observação é uma mais-valia para a psicologia pois permite 

recolher dados e compreender atitudes e comportamentos do ser humano. A análise dos 

dados recolhidos é codificada de acordo com uma grelha de categorias pré-estabelecidas 

(Ferreira & Mousquer, 2004). 

Desenho da família 

 
O desenho da família é uma prova de cariz projetivo, o que permite entender a 

dinâmica individual e familiar e o tipo de relações presentes na sua dinâmica, é uma 

forma de representação, comunicação e expressão do indivíduo num determinado 

momento da sua vida. No desenho da família existem características no desenho que são 

importantes de se ter em atenção, como por exemplo, o tamanho, a ordem em que a 
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criança desenha os elementos da família, a inclusão ou não do próprio, o traço do 

desenho e a distância entre os membros da família. Estas características do desenho 

permitirão aceder ao mundo interno da criança, aspetos da personalidade e cognições 

(Santos, 2013). 

A família é de extrema importância na formação da personalidade da criança, 

assim como, da forma como esta se relacionará com o social. A família é a primeira 

forma de comunicação e representação social que a criança tem o relacionamento social, 

apresenta dinâmicas e formas de comunicação muito peculiares entre os seus membros, 

evoluindo ao longo do tempo, sendo que a interacção entre todos os seus elementos 

deixa marcas na vida da criança. O desenho é portanto uma forma inconsciente de a 

criança expor o seu mundo, sendo também uma forma de compreender os seus medos, 

facilitando a exposição do que a criança não consegue expor por palavras, é também um 

instrumento de fácil aceitação e que as crianças se mostram receptivas, é importante 

estar atento ao discurso da criança, pois o seu testemunho poderá ser muito rico e 

importante para a compreensão da dinâmica familiar (Santos, 2013). 

Inventário de Depressão de Beck (BDI) 

 
O Inventário de Depressão de Beck (BDI) é um questionário de auto-relato, 

adaptado para a população portuguesa por Cláudio (1990) versão não publicada, 

composto por 21 itens, onde cada item é constituído por 4 afirmações diferentes 

manifestações de depressão, ordenadas segundo o grau de severidade do sintoma. O 

indivíduo deverá escolher qual a afirmação que melhor se adequa ao seu estado atual, o 

valor varia entre 0 (ausência de sintoma) e 3 (presença acentuada do sintoma) com uma 

pontuação mínima de 0 e máxima de 63, caso o indivíduo assinale mais do que uma 

afirmação por item, cota-se a afirmação com o valor mais alto. Os itens do inventário 
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avaliam respetivamente: 1 – humor depressivo; 2 – pessimismo; 3 – fracasso; 4 – perda 

de prazer; 5 – sentimentos de culpa; 6 – sentimentos de punição; 7 – autoestima; 8 – 

autocrítica; 9 – pensamentos suicidas; 10 – choro; 11 – irritabilidade; 12 – perda de 

interesse; 13 – indecisão; 14 – desvalorização; 15 – falta de energia; 16 – alterações do 

sono; 17 – cansaço; 18 – alterações de apetite; 19 – alterações de peso; 20 – 

preocupações com a saúde; 21 – perda de interesse sexual (Paranhos, Argimon & 

Werland, 2010). 

Figura Complexa de Rey 

 
A Figura Complexa de Rey, adaptada para a população portuguesa pela 

CEGOC-TEA, Lda, a forma A (direccionada para a avaliação de pessoas de idade entre 

os 5 e os 88 anos), é uma figura com ausência de significado, de fácil realização gráfica 

e a estrutura da figura completa requer atividade analítica e de organização, o que vai 

permitir avaliar a atividade perceptiva e a memória visual. Segundo Osterrieth cit. por 

Moitinho (2012) os indivíduos sem patologia desenham primeiramente o elemento 

central da figura e vão colocando os detalhes interiores e exteriores, não existindo uma 

ordem lógica na sua colocação, enquanto, os indivíduos com debilidade mental, 

desenham os detalhes em primeiro ligar, a cópia não corresponde às proporções da 

figura e apresenta defeitos, podendo acrescentar detalhes que não existem na figura 

original. A aplicação da prova é dividida em duas fases, numa primeira fase, é pedido ao 

indivíduo para copiar a figura apresentada. Na segunda fase, passados três minutos é 

pedido ao indivíduo para fazer a reprodução de memória. A figura é dividida em 18 

elementos, para cotação, onde a pontuação é dada consoante a exatidão do elemento 

(correta; deformada/incompleta; irreconhecível/ausente) e pela sua localização (bem ou 

mal situado) (Cruz, Toni & Oliveira, 2011). “Por cada unidade correta bem situada 
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resulta a atribuição de dois pontos; a cada unidade correta mal situada é atribuído 1 

ponto; a cada unidade deformada ou incompleta, mas reconhecível, bem situada 

atribui-se um ponto; por cada unidade deformada, mas reconhecível mal situada 

atribui-se meio ponto; e por cada unidade irreconhecível ou ausente não se atribui 

qualquer ponto”, sendo a pontuação máxima é de 36 pontos (Moitinho, 2012, p.11). 

HLS-EU-PT – Questionário Europeu de Literacia em Saúde Portugal 

 
O questionário europeu de literacia em saúde, adaptado para a população 

portuguesa por Saboga-Nunes & Sørensen (2013), é composto por 47 questões, através 

de uma escala de likert, que varia entre 1 e 4 (do muito difícil ao muito fácil), avaliando 

o grau de dificuldade que o indivíduo sente na realização de tarefas relativas à gestão da 

sua saúde. O questionário integra três domínios da saúde, que são os cuidados de saúde, 

promoção da saúde e prevenção da doença, e integra ainda, quatro níveis essenciais para 

a tomada de decisão relativamente ao comportamento dos indivíduos na área de 

informação, que são estes o nível de acesso, nível de compreensão, nível de avaliação e 

nível de utilização (Saboga-Nunes, Sørensen & Pelikan, 2014). 

O HLS-EU-PT é o mais abrangente da realidade em Portugal e das competências 

cognitivas da população portuguesa. Avalia três níveis de literacia em saúde, o nível 

crítico (o que permite manter controlo sobre as situações de vida, isto é, ser o principal 

responsável na gestão da sua saúde, tendo o poder da tomada de decisão), o nível 

interativo (permite interagir com os outros) e a literacia funcional (é o nível mais básico 

de literacia, ou seja, saber ler e escrever) (Saboga-Nunes, Sørensen & Pelikan, 2014). 

A avaliação da fidelidade interna da escala HLS-EU-PT apresenta valores 

globais de α = 0.95, sendo que as três dimensões da mesma escala comportam-se 

igualmente com elevados níveis de fidelidade: cuidados de saúde α = 0.91; prevenção 
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da doença α = 0.94; promoção da saúde α = 0.97 (Saboga-Nunes, Sørensen & Pelikan, 

2014). 

ATT18 – Questionário de Ajustamento Psicológico à Diabetes Mellitus 

 
O ATT18 é um questionário de ajustamento psicológico à diabetes mellitus, 

adaptado para a população portuguesa por Góis, Santos, Silva, Sousa, Ferro, Ouakinin, 

André & Caldeira (2006), é uma versão reduzida do questionário ATT39, constituído 

por 18 questões relativas à diabetes, o impacto que esta tem na vida dos indivíduos e a 

percepção do tratamento cotado através de uma escala de likert com cinco itens (1 - 

discordo totalmente, 2 – discordo, 3 – não sei, 4 – concordo e 5 – concordo totalmente), 

os itens 2, 12, 13, 15 e 17 são cotados de modo direto, enquanto os restantes são cotados 

de modo inverso. As 18 questões do questionário ATT18 integram o plano cognitivo, o 

plano emocional e o plano comportamental, isto é, integram a forma o que a pessoa 

pensa, sente e como age de acordo com a diabetes e o impacto na sua vida (Góis et al., 

2006). 

As questões do questionário ATT18 abordam temáticas como o stress, 

sentimentos de inferioridade, sentimentos de culpa e de vergonha em relação à diabetes, 

capacidades de coping, atitudes de empatia dos profissionais de saúde e inflexibilidade e 

resistência à mudança (Góis et al., 2006). 

Procedimentos 

 
O estágio académico teve início em outubro de 2015 e fim em junho de 2016, 

sendo que foram concluídas as 450 horas mínimas obrigatórias, através de horas de 

trabalho presencial na associação, horas de trabalho fora da associação, como por 

exemplo, rastreio de diabetes em escolas e horas de trabalho complementar em casa. 
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Durante a realização do estágio foram várias as atividades realizadas, para além, 

das consultas de acompanhamento psicológico dos casos acompanhados. A participação 

no congresso de psicologia realizado pela Universidade Lusíada de Lisboa, em projetos 

de investigação desenvolvidos pela APDP, rastreios em diversas escolas da grande 

Lisboa e elaboração e desenvolvimento de um projeto de investigação. 

Inicialmente foi realizado um trabalho de pesquisa para recolha de informação 

acerca da diabetes, como forma de a compreender, os conceitos existentes, os aspetos 

psicossociais associados à diabetes, a importância da adesão ao tratamento e aos 

autocuidados, bem como, a importância da educação terapêutica na doença crónica. 

É de referir a participação, no VII Congresso Internacional de Psicologia da 

Criança e do Adolescente intitulado “Risco psicossocial: investigação e boas práticas”, 

que se realizou nos dias 13 e 14 de Abril de 2016, na Universidade Lusíada de Lisboa, 

através de uma comunicação tipo poster, com o tema “Psicoterapia de Apoio na 

Diabetes” (Anexo A). 

Durante o estágio académico existiu a oportunidade de participar e colaborar em 

projetos de investigação que estavam a decorrer na APDP. Houve a oportunidade de 

participar no Projeto Pre-Start, onde se pretendia avaliar o risco e prevenção de jovens 

entre os 12 e 14 anos em desenvolver diabetes tipo 2, através da aplicação de 

questionários e recolha de dados sobre a história familiar, os comportamentos 

alimentares e de atividade física e realização de análises ao sangue. 

Também houve a oportunidade de participar no Projeto Necessidades e Soluções 

na diabetes, através de ser observador em grupos focais, com o objetivo de reter as 

ideias chave da sessão de grupo e realização de entrevistas individuais (Anexo C) a 

pessoas com diabetes e aos seus cuidadores. O projeto consiste em conhecer as 

necessidades, problemas e dificuldades sentidas pelas pessoas com diabetes e seus 
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cuidadores na gestão da diabetes, para o desenvolvimento e implementação de soluções 

mais adaptadas e eficazes.  

Foi também realizado um projeto de investigação, cujo objetivo principal 

centrou-se em avaliar a resiliência e os mecanismos de coping de pessoas com diabetes 

tipo 1 e verificar se uma boa resiliência e mecanismos de coping adequados contribuem 

para uma compensação desejável da diabetes e, considerado como objetivo secundário 

aprofundar a forma como a pessoa vivenciou a diabetes na adolescência. Na primeira 

fase do estudo foram utilizados o Questionário Europeu de Literacia em Saúde (permitiu 

avaliar os níveis de literacia em saúde dos indivíduos) e o Questionário ATT18 (a 

versão portuguesa de um questionário de ajustamento psicológico à Diabetes Mellitus) 

para recolha de dados e numa segunda fase do estudo, foi realizada uma entrevista 

individualizada com o intuito de aprofundar a vivência da diabetes na adolescência. Os 

dados dos questionários foram analisados com recurso ao programa de SPSS - 

“Statistical Package for Social Sciences, enquanto o conteúdo discurso dos 

entrevistados foi analisado através de uma grelha categorial, onde existiam categorias 

previamente estabelecidas ao longo do discurso das pessoas entrevistadas verificou-se a 

frequência com que o tema era referenciado (Anexo H). 

É importante mencionar, que o acompanhamento individual dos casos 

apresentados, assim como, o desenvolvimento do projeto de investigação tiveram um 

acompanhamento e orientação presencial. 
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Conclusão 
 

Estagiar na APDP permitiu o contacto direto com o mundo do trabalho, refletir, 

colocar em prática e aperfeiçoar as intervenções estudadas ao longo da licenciatura e 

mestrado, tendo como principais objetivos a integração no mercado de trabalho e na 

comunidade, visando também um contributo para a formação do indivíduo enquanto 

pessoa. 

A promoção de saúde na vida dos jovens tem um papel cada vez mais ativo, com 

o intuito de diminuir os comportamentos de risco, pois a adolescência é uma fase onde 

há uma maior propensão para comportamentos de risco e complicações para a saúde, no 

caso da diabetes, existe uma maior prevalência da não adesão ao tratamento, devido à 

instabilidade emocional característica da idade, ao elevado consumo de comida fast 

food, conflitos familiares, alterações físicas e hormonais e comportamentos desajustados 

associais às exigências psicossociais, sendo que estes fatores reflectem-se num mau 

controlo metabólico e complicações futuras (Serrabulho & Matos, 2005). 

Através do acompanhamento individual dos casos clínicos foi possível verificar 

que os fatores psicológicos têm um grande impacto na adesão ao tratamento, 

principalmente na adolescência, fase de descoberta e de construção de identidade. A 

complexidade da gestão da doença crónica afeta a qualidade de vida do jovem, o que 

consequentemente interfere na adesão à terapêutica, sendo fundamental o apoio social, a 

relação com os pares, a escola e a família, sendo função desta servir de apoio, suporte 

afectivo e ajudarem o jovem a gerir o seu quotidiano quando confrontado com 

adversidades, como por exemplo, sintomas de ansiedade e depressão (Andrade, 2014). 

No caso dos adolescentes com diabetes é essencial uma estrutura psicológica 

organizada, devido ao stress que a diabetes poderá causar, é portanto o papel da família, 

da escola e das relações sociais proporcionar um ambiente estável, permitindo a 
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aceitação da diabetes, influenciando a saúde e o bem-estar do adolescente e dos que o 

rodeiam, sendo considerados como elementos facilitadores para a aceitação da diabetes 

e de adaptação às novas circunstâncias resultantes da doença crónica (Garrett, 2008). 

A família, assim como, o adolescente necessita de se adaptar às novas rotinas e 

mudanças que a diabetes exige, sendo importante educar o jovem e a família, 

fornecendo informação sobre a diabetes, incentivar os autocuidados, responsabilização 

do jovem no cuidado da sua saúde e promover a autonomia (Serrabulho, Matos, Nabais 

& Raposo, 2015). 

De forma sucinta, é possível afirmar que os contributos que um estágio 

académico proporciona aos alunos são diversos, como por exemplo, avaliar a escolha 

profissional, o desenvolvimento de atitudes, postura e competências profissionais, 

aumentar o grau de maturidade e de responsabilidade, o contacto direto com 

instrumentos de avaliação, bem como, a sua utilização de acordo com a intervenção 

mais eficaz para abordagem os problemas e é uma oportunidade de intercâmbio entre a 

universidade, o mercado de trabalho e a comunidade, com o intuito de uma 

aproximação e integração na realidade social. 

Através dos acompanhamentos individuais seguidos ao longo do estagio, assim 

como, o projecto de investigação realizado, foi possível compreender da prevenção a 

nível primário e secundário a nível da saúde, a importância da formação dos 

profissionais de saúde na edução terapêutica, permitiu sobretudo, compreender a 

necessidade que o profissional de saúde necessita de estar em constante atualização da 

literatura existente. 

Os objetivos de estágio propostos inicialmente, o envolvimento nos serviços 

assistenciais da associação, o seguimento de consultas de especialidade de psicologia e 

a execução de um projecto de investigação permitiram fazer a articulação entre a teoria 
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aprendida ao longo do curso. Ao longo do estágio foram utilizadas diferentes técnicas 

comportamentais com os indivíduos que fizeram parte da intervenção, assim como, 

diferentes planos de intervenção. De forma sucinta, pode-se afirmar que o estágio 

contribuiu para um crescimento pessoal, o sair da zona de conforto e a importância e 

mais-valia de envolver a pessoa no processo doença-tratamento e motivar a pessoa para 

a mudança de comportamento, respeitando sempre o tempo da pessoa para a mudança, 

pois mudar comportamentos é algo que demora algum tempo.  

O balanço final do estágio académico na Associação Protetora dos Diabéticos de 

Portugal foi bastante positivo, pode-se afirmar que os objetivos propostos foram 

alcançados, a diversidade de formação dos profissionais que trabalham na APDP 

possibilitando assim a troca de experiências, dúvidas e sugestões e o contacto com 

várias faixas etárias e em vários contextos facilitou a compreensão das diferentes formas 

de intervenção, de promoção e de prevenção e as diferentes problemáticas existentes 

consoante a fase da vida em que o indivíduo se encontra. 
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Reflexão Final 

 
O estágio foi uma mais etapa concluída na minha vida, um marco importante 

para a nova fase da vida que aí vem. Este estágio representou, a articulação entre a 

teoria, aprendida ao longo destes cinco anos e a prática exercida no quotidiano na vida 

de um psicólogo, representou ainda o cessar da vida académica e o início da carreira 

profissional. Foi um ano repleto de mudanças, novos conhecimentos, conhecer novas 

pessoas, novas realidades, mas sobretudo, foi um ano de crescimento e a certeza de que 

todo o esforço compensou.  

A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, proporcionou a realização 

do estágio académico, assim como disponibilizou todos os recursos necessários. 

Determinante, para que o estágio corresse da melhor maneira, foi a orientação e 

supervisão do meu orientador que proporcionou o desenvolvimento e execução das 

actividades de estágios, bem como, a participação e colaboração noutros projetos que 

decorreram na APDP. 

O estágio académico permitiu uma aprendizagem a nível social, cultural e 

profissional, proporcionando a participação e experiência em situações da vida real, 

vivenciar os conteúdos aprendidos na universidade. Enquanto futuro profissional de 

saúde, tive a oportunidade de estar em contacto directo com a realidade profissional, a 

concretização de objetivos pessoais e desafiar as minhas inseguranças e medos, saindo 

da minha zona de conforto. A experiência do estágio académico proporcionou o 

desenvolvimento da capacidade de espírito crítico, de trabalhar em equipa e do 

desenvolvimento da criatividade.  

Inicialmente, deparei-me com um misto de sentimentos, como por exemplo, 

medo, insegurança e tristeza, e ainda, uma preocupação excessiva em querer fazer tudo 

correctamente, principalmente, quando comecei a assistir a consultas de psicologia, os 
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silêncios durante a consulta, que fazem parte desta e de uma avaliação psicológica, 

criavam-me ansiedade e desconforto, devido a incertezas e dúvidas das decisões a 

tomar, questionei-me várias vezes se seria capaz de desempenhar o meu papel 

correctamente.  

No decorrer do estágio, foram surgindo algumas dificuldades, por vezes, devido 

a inseguranças, nervosismo e falta de experiência ou a situações de não eram possíveis 

de serem controladas ou susceptíveis de serem antecipadas, no entanto, essas situações 

foram ultrapassadas, com a ajuda da supervisão, apoio e disponibilidade do orientador 

de estágio e de uma auto-reflexão, através do questionamento, analisar criticamente as 

minhas acções e trabalho, o que permitiu um maior autoconhecimento sobre mim 

mesma, compreender as minhas dificuldades e reconhecer os meus limites e ainda 

permitir a mim própria errar, encarando como uma forma de aprendizagem. A 

compreensão global de situações relacionadas, com o mercado de trabalho, com as 

diferentes pessoas com que se tem que lidar, as situações inesperadas, o conseguir 

distanciar o emocional do racional e vice-versa, possibilitou uma visão de um todo, 

trazendo vantagens a nível de convívio, do planeamento do dia-a-dia e uma melhoria na 

relação profissional de saúde/paciente.  

O estágio permitiu a aquisição de novos conhecimentos, um crescimento 

pessoal, um maior autoconhecimento, o que potenciou a elaboração de novas ideias e 

estratégias para ultrapassar as dificuldades e situações mais complexas que foram 

surgindo ao longo do estágio. Este estágio foi um processo de aprendizagem, a nível 

profissional e, principalmente, a nível pessoal. Aprendi bastante, não só com os 

profissionais de saúde, através da troca de ideias, da aprendizagem de novos conceitos e 

estratégias, mas também com os utentes da clínica, através da partilha de experiências 

de vida. Foi uma experiência enriquecedora e gratificante, proporcionando uma 
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experiência vivencial no mercado de trabalho, ganhando um outro sentido de 

responsabilidade e capacidade de iniciativa. 

O balanço positivo do estágio e o impacto significativo que teve na minha vida, 

permitiu-me compreender que as pessoas não são todas iguais, que nem tudo o que 

acontece se aprende nos livros, que o início da vida profissional há a tendência de nos 

guiarmos sempre “by the book” e a experiência é a melhor forma de aprendizagem. Tal 

como, Antoine de Saint-Exupéry citou “aqueles que passam por nós, não vão sós, não 

nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” 

A experiência do estágio foi fundamental para a aquisição de competências e 

para o desenvolvimento de práticas profissionais, pessoais e sociais. Pessoalmente, esta 

experiência permitiu modificar a minha atitude e postura perante determinadas situações 

e a consciência de que o saber é um processo de aprendizagem contínua, tanto a parte 

teórica como a parte prática deve ser constantemente aprofundada, principalmente na 

vida profissional, que agora se inicia. Para conclusão, posso considerar que o estágio 

correu de acordo com as minhas expectativas e os objetivos propostos, no início do 

estágio, foram alcançados. 
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