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Objetivos: 

Objetivo principal: Promover a autogestão do adolescente com DM1, acompanhado na 

consulta de diabetes juvenil da ULSBA, EPE, com recurso a um contacto on-line. 

Objetivos Específicos: 

✓ Identificar necessidades educacionais manifestadas pelo adolescente; 

✓ Identificar necessidades educacionais manifestadas pelos pais; 

✓ Parametrizar uma aplicação que apoie o adolescente/pais no processo de auto-gestão 

da diabetes. 

Inovação do projeto: 

A aplicação que projetamos, pretende trazer mais um carater inovador na prestação de 

cuidados aos adolescentes, pais e cuidadores informais, acompanhados na consulta de 

diabetes juvenil da ULSBA. Na nossa perspetiva trará benefícios para o adolescente e pais, 

pois será uma fonte de informação fidedigna, segura e parametrizada, tendo em conta as 

caraterísticas populacionais.  

Para a equipa multidisciplinar a utilização desta aplicação também permite adquirir um 

controle e gestão da informação, de forma a responder de forma planeada e atempada. 

O facto de estarmos inseridos numa equipa que articula entre a academia e o contexto de 

prática clínica também se revela um fator com elevado potencial de realização. 

Principais conclusões: 

Conscientes da elevada incidência de diabetes na população pediátrica; da necessidade 

permanente de autogestão que esta patologia impõe; das limitações que surgiram neste 

período pandémico que atravessamos; da dispersão populacional caraterística do baixo 

Alentejo, despertou-nos enquanto equipa qualificada na prestação de cuidados de saúde 

a esta população, para a criação de um recurso de cuidados inovador. Objetiva-se que este 

recurso possa colmatar algumas destas lacunas e se torne numa intervenção de saúde 

atual, que dê resposta as necessidades que esta condição crónica acarreta.  

 

 


