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• Na adolescência as maiores mudanças ocorrem

nas áreas:

• Física

• Cognitiva

• Social

• Afectiva

• Sexual

Adolescência

Provém do latim  Adolescere, e significa 

crescer para



O que os pais esperam dos filhos!
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Com o que os pais se deparam...
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O que os filhos esperam dos pais !



Com o que os filhos se deparam…



• É um período de intenso desenvolvimento físico, moral e

intelectual, por isso na vida de muitas famílias estão

presentes os conflitos entre pais e filhos.

• Embora muitos adultos tenham uma impressão negativa

sobre os adolescentes, essa pode ser uma oportunidade de

ajudá-los a vencer desafios.

• É um tempo para os pais ajudarem os seus filhos a

amadurecerem.

Adolescência



Compreensão da doença

• O desenvolvimento cognitivo da criança

determina a construção dos fenómenos de

saúde, doença e morte.

• Os conceitos sobre saúde e doença organizam-

se numa progressão hierárquica que se

estrutura:

• do concreto para o abstracto

• do particular para o geral

• do mais rígido para o mais flexível

• do perceptivo para o racional

(Bilbace & Walsh, 1979; Perrin Gerrity, 1981; Simeonson, Buckley e Manson, 1979;

Barrio, 1990; Brewster, 1982 & Whitt, 1982, cit. por Barros, 1999)



Desenvolvimento Compreensão da Doença Bibace & Walsh, 1980

Primeira 

Infância

Período Sensório 
Motor

Nesta idade existe, provavelmente, pouca compreensão da doença.

Idade

pré-escolar

Período Pré-
Operatório

As significações sobre a realidade dos sintomas apoiam-se na percepção mais directa e evidente,
ou seja, o que se vê, ouve, sente e o que se cheira.

Os sintomas tendem a ser descritos pela criança de forma indiferenciada, global,
consubstanciando-se em atribuições de tudo ou nada.

Idade Escolar

Período das 
Operações 
Concretas

A criança começa a aceitar uma perspectiva mais objectiva sobre as causas da doença e a  

perceber a possibilidade de que os seus actos possam contribuir para diminuir o

sofrimento ou mesmo para facilitar o processo de cura

Adolescência
Período das 

Operações Formais

Nesta fase, são capazes de conceptualizar as estruturas e processos psicológicos
numa sequência passo a passo.

O que é importante neste conceito é a percepção que o adolescente tem um maior
controlo sobre a cura da doença.

A doença tem múltiplas causas logo múltiplas curas

Compreensão da doença



• Desenvolvimento

• Capacidade de adaptação (coping)

• Comunicação e coesão familiar

• História pessoal e da família  

• Questões sócio-económicas e culturais

Adaptação à Doença



Fases 

da Doença

Fases de 

Desenvolvimento

Intervenção

Diagnóstico   Tratamento     Recidiva Cuidados Paliativos   Morte

Remissão Follow-up Sobreviventes

Idoso

Adulto

Jovem adulto

Adolescente

Idade escolar

Idade pré-escolar

0-2 anos



Psico-Oncologia Pediátrica

I. Orientações para a optimização dos cuidados à criança com cancro 

II. Orientações para a comunicação do diagnóstico

III. Orientações para estabelecer uma aliança terapêutica entre a 

família e a equipa de saúde

IV. Orientações sobre recusa, não cooperação e abandono do tratamento

V. Orientações sobre educação

VI. Orientações para a assistência aos irmãos

VII.Orientações para a assistência nos cuidados paliativos 

pediátricos

VIII. Orientações para assistência a crianças que sobrevivem

IX. Orientações para reconhecimento e prevenção do burnout

Spinetta, J.J., Jankovic M., Masera G. et al.  

Orientações sobre Aspectos Psicossociais /SIOP 2009



I. Orientações para a optimização dos cuidados à criança com cancro

Promover a Normalidade

 As crianças não param de crescer após o início do

tratamento

 É importante incentivar o desenvolvimento contínuo da

criança

 Actividades lúdicas e recreativas, durante os

internamentos e no ambulatório, ajudam a assegurar o

sentido da normalidade

 Manter as regras de funcionamento familiar



II.Orientações para a Comunicação do Diagnóstico-Consentimento Informado

 “O individuo é soberano sobre si mesmo, sobre o seu corpo

e a sua mente” John Stuart Mill (Séc. XIX)

 “Todo o ser humano em idade adulta, em plena consciência,

tem o direito de decidir o que pode ser feito no seu

corpo” (Inicio Séc. XX)

 “crianças como os adultos devem ter o direito de decidir

sobre os problemas que os afectam mais”. Richard Farson (1974)

• Código Penal, (artigo 38º, no 3) reconhece eficácia ao

consentimento prestado por quem tenha mais de dezasseis

anos e possua o discernimento necessário para avaliar o

sentido e alcance desse consentimento.

(Entidade Reguladora da Saúde)

• Deve ser incentivada a participação de crianças e

adolescentes na obtenção do consentimento informado



IV - Orientações sobre recusa, não cooperação e abandono do tratamento

Causas da recusa, não cooperação e abandono

 Desconforto físico

 Falta de comunicação sobre o diagnóstico e tratamento

 Mal entendidos e incertezas sobre a eficácia dos 

tratamentos

 Depressão

Prevenção: Envolvimento no processo de decisão (Nós...)

Estar atento às questões psicossociais

Famílias de reduzido nível socio-económico assumem menos

compromissos para com o tratamento; cancelamento consultas, baixa

pontualidade.

Famlias que têm um estilo "de apoio" são mais pontuais e rigorosos

com os tratamentos.

Jacobsen, Gorfinkle, Gersten, Redd (1992)



Alterações nas Relações Interpessoais:

A hospitalização, as limitações físicas e a separação dos seus

pares provocada pelo prolongado período de doença e

tratamento, coloca o adolescente em risco de se sentir

isolado.

Dependência/Independência:

A restrição da liberdade é área de maior preocupação.

Perturbações nas Aquisições:

Os desempenhos académicos e desportivos, que constituem muitas
vezes símbolos vitais do status no grupo dos seus pares,
ficam comprometidos ou perdidos.

Imagem Corporal e Integridade:

A alopécia, o atraso no crescimento físico, resultante dos
tratamentos e a alteração da maturação sexual têm um grande
impacto na imagem corporal e sexual.

Questões Existenciais:

O confronto do adolescente com a doença pode precipitar a
procura pelo significado da vida.

A falta de crença na imortalidade e a angústia de não
viver podem ser evidenciadas. Uma maior consciência da
incerteza do prognóstico está associada ao aumento do medo da
recaída, do que aquilo que é observado nas crianças mais
novas.



• A depressão afecta 15 a 25% dos Jovens

• A Depressão tem um impacto nas famílias

• Medo da Morte

• Interrupção dos planos de vida

• Mudanças na imagem corporal

• Baixa auto-estima

• Mudanças no papel social e

estilo de vida

• Preocupações financeiras

Alterações Emocionais no Adolescente



 Espaço físico adequado (Instrumentos musicais, Computador, Wi-fi)

 Escola (secundário)

 Actividades lúdicas adequadas à fase de desenvolvimento

 Alargar tempo de visitas dos pares

 Participação no processo de tomada de decisão

 Responsabilização - Adesão à terapêutica

 Informação sobre as consequências dos tratamentos

 Infertilidade - Recolha de Esperma

 Grupos de Ajuda

 Desenvolver competências de comunicação

 Relação com a família e os pares

 Ir ao encontro das Necessidades Relacionais

 Gestão Emocional

 Aconselhamento Parental

 Envolvimento dos Irmãos

 Promover a Autonomia

Exigências: Ir ao Encontro das Necessidades



1. Eduquem-se

Leiam mais. Pensem na vossa adolescência e lembrem-se dessa vivência de amadurecimento.

Os Pais que sabem mais sobre a adolescência podem preparar-se melhor viverem esta fase.

2. Falem com os vossos filhos

Falem sobre as diferenças e as mudanças que ocorrerão antes que elas aconteçam.

Respondam às perguntas dos jovens, sem sobrecarregá-los com informação. Não conversar

fará com que o adolescente tenha informações erradas, ou medo das mudanças físicas e

emocionais.

3. Coloquem-se no lugar dos vossos filhos

Sentir insegurança na adolescência é normal, o seu filho já não é criança, nem é adulto.

Muitas experiências estão a decorrer e ele precisa aprender a lidar com as mudanças,

emoções, maior liberdade, responsabilidades e decisões. Ter empatia ajuda os pais a

compreenderem os problemas do adolescente.

4. Escolham as batalhas

Os Adolescentes fazem e dizem coisas estranhas para verem a reação dos outros. Não

percam a calma, caso queiram pintar as unhas de preto, ou vestirem roupa alternativa;

pensem, isso poderá ser temporário. Guardem as objeções para questões sérias como

tabaco, drogas, álcool ou alterações permanentes na aparência.

5. Definam as expectativas

Geralmente as expectativas e esperanças que os pais têm sobre o adolescente não são do

agradado do jovem. Ter expectativas adequadas, fará com que ele as cumpra.

Como lidar com um adolescente



6. Informem o adolescente e mantenham-se informados

A adolescência é uma fase de experimentação. Partilhem e ensinem princípios e valores da

família. Conheçam os amigos do seu filho e os pais deles e conversem com eles, para criarem

um ambiente seguro.

7. Saibam identificar sinais de alerta

É normal haver algumas mudanças na adolescência, mas uma mudança drástica ou duradoura na

personalidade, ou no comportamento pode indicar que há um problema real. Comportamentos

inadequados que durem mais de 6 semanas são um sinal de problema oculto.

8. Respeitem a privacidade de seu filho

Para ajudar os filhos a tornarem-se adultos é importante respeitar a privacidade deles. O

quarto, os livros, mails e telefonemas devem ser privados. Por razões de segurança saiba onde

está o seu filho, mas não precisa saber todos os detalhes. Tenham confiança e deixem-no saber

que confiam nele.

9. Monitorizem o que seus filhos veem e leem

Os filhos têm acesso a muita informação através de programas de TV, revistas, livros e

Internet, por isso fique atento ao que eles assistem, ouvem e leem. Não tenha receio de

estabelecer limites para a quantidade de tempo gasto junto das telecomunicações e saber o que

seu filho está a aprender e com quem pode estar a comunicar online.

10. Estabeleçam regras adequadas

O horário de dormir deve ser adequado à idade. O adolescente precisa dormir 8/9 horas.

Recompense o seu filho por ser confiável, se ele respeitou o que lhe foi pedido.

Como lidar com um adolescente
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I. Orientações para a optimização dos cuidados à criança com cancro

Tarefas a fazer com doenças crónicas

Geral Fase aguda Fase crónica Fase terminal

Responder ao aspecto 

físico da doença

Compreender a doença Gestão dos sintomas e efeitos 

secundários

Lidar com os sintomas, 

desconforto, dor e incapacidade

Tomar medidas para 

lidar com a realidade 

da doença

Maximizar a saúde e estilo de 

vida

Maximizar estratégias de 

coping e limitar as fraquezas

Desenvolver estratégias para 

lidar com os problemas criados 

pela doença 

Seguir um regime de saúde

Prevenir e gerir as crises de saúde

Gerir o stress

Maximizar o suporte social e 

minimizar o isolamento

Lidar com as questões financeiras

Gerir os problemas de saúde e o 

stress institucional

Gerir o stress

Lidar eficazmente com os 

cuidadores

Preparar para a morte e para a 

despedida

Preservação do auto-

conceito e da relação 

com os outros em 

função da doença

Explorar o efeito do 

diagnóstico para si e para os 

outros

Preservar o auto-conceito

Redefinir a relação com os outros 

em todo o processo de doença

Preservar o auto-conceito

Preservar relacionamentos 

adequados com a família e amigos

Lidar com as questões 

existenciais/espirituai

s criadas ou 

reactivadas pela 

doença

Ventilar os sentimentos e 

medos

Incorporar o efeito a presente 

realidade do diagnóstico no 

sentido do passado e futuro 

Ventilar os sentimentos e medos

Encontrar sentido no sofrimento, 

cronicidade, incerteza e declinio

Ventilar sentimentos e medos

Encontrar o significado da vida e 

da morte


