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INTRODUÇÃO: Este trabalho foi elaborado no âmbito do Projeto Perma-
nente de Extensão “Serviço de Psicologia da Área Cirúrgica – GSI/HUAP”
(Atendimento psicológico a pacientes cirúrgicos), desenvolvido de forma
ininterrupta, desde 1987 sob a coordenação dos professores Paulo Mattos e
José H. Valentim e tem a perspectiva de integrar, desde uma matriz de traba-
lho extensionista, as dimensões de ensino, tanto na esfera da graduação quan-
to da pós-graduação, e a pesquisa de forma continuada. Visa-se aqui a formu-
lação de estratégias produtivas para minimizar os efeitos da diabetes Tipo 1 na
vida de crianças e adoles-centes.

OBJETIVOS: a) Promover o acompanhamento psicológico regular dos paci-
entes diabéticos do Tipo 1 atendidos pelo setor de endocrinologia do HUAP; b)
Estabelecer uma descrição biopsicossocial da clientela atendida pelo programa. c)
Analisar os impasses que dificultam a implementação do tratamento adequado da
patologia; d) Pesquisar os aspectos psíquicos em jogo na relação do sujeito com
sua doença e tratamento; e) Estabelecer elementos passíveis de gerar formas
mais produtivas de o sujeito e seus familiares lidarem com sua doença.

METODOLOGIA: Atendimento a pacientes inscritos no programa de trata-
mento multidisciplinar da diabetes Tipo I, discussão e supervisão de casos.

RESULTADOS: Mapeamento das características psicossociais dos portadores
de diabetes Tipo I e estabelecimento de estratégias de intervenção para o atendi-
mento a este tipo de paciente.
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