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APÊNDICES  

 

APÊNDICE 1 – EXPLANAÇÃO SOBRE CONSTRUÇÃO DO GAMELLITO 

ADVENTURES 

 

Gamellito Adventures - Um health game especialmente desenvolvido para 
crianças com DM1 

 

Apresentamos o Gamellito Adventures, um jogo em formato de game digital 

para celular desenvolvido por um grupo de pesquisadores e profissionais - 

programadores da computação, design e psicologia da Universidade de Londrina, 

em parceria com a startup Coffee & Coffee Interactive.  

 

Captura de tela do main game Gamellito Adventures 

 

 

Inicialmente Gamellito Adventures era apenas uma ideia que adquiriu 

consistência e foi desenvolvida como uma proposta de renovação do brinquedo 

utilizado na clínica com crianças. A ideia surgiu a partir da dificuldade em trabalhar 
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questões do DM1 por meio dos brinquedos tradicionais nos atendimentos de 

psicologia. O Gamellito Adventures é consequência da evolução de outros jogos que 

haviam sido desenvolvidos a partir de minha prática clínica com crianças e 

adolescentes com DM1.  

Devemos considerar que a participação de psicólogos de áreas como 

cognitivo comportamental e aprendizagem tem sido uma prática comum na 

construção de health games. Equipes que constroem games na área da saúde são 

muito recentes na ciência, especialmente no Brasil. Os health games também tem 

teoria para a construção e validação, como o Game-Based Learning. 

 

Jogos que precederam o Gamellito Adventures 

 

Embora existem diversos tipos de intervenções para abordar as dificuldades 

de adesão e auxiliar no tratamento de crianças com Dm1, essa ainda é uma questão 

que desafia profissionais, familiares e pacientes. Nos atendimentos individuais de 

psicologia o brinquedo e as técnicas gráficas tradicionais, são de grande ajuda para 

avaliar questões emocionais envolvendo o DM1. Entretanto, identificar as questões 

não é suficiente para que o trabalho psicoterapêutico se constitua. Partindo da 

importância do papel do brinquedo na clínica com crianças e da dificuldade em 

encontrar materiais que tivessem algo a ver com o DM1, então iniciou a  produção 

de seus próprios jogos.  

O primeiro jogo criado por Vargas ocorreu quando um paciente de sete anos 

foi encaminhado para atendimento, porque se mostrava bastante “nervoso e 

agressivo” após ser diagnosticado com DM1. Este jogo foi chamado de “The Trip”  e 

era bem simples, feito com desenhos em papel sulfite, construído juntamente com o 
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paciente ao longo de algumas sessões. Nos atendimentos é preciso criar um espaço 

potencial em que criatividade aflora de um modo propício para criações conjuntas. 

Para o autor, além deste ser o modo que a criança vai construindo seu verdadeiro 

self, também é o modo para tratar as questões que precisam ser trabalhadas em 

psicoterapia.  

Para a construção do primeiro jogo da autora levamos em conta as 

circunstâncias clínicas relatadas por seu paciente que eram o trajeto que realizava 

para vir ao hospital. Era necessário acordar às quatro horas da manhã, ir sozinho 

com sua mãe ainda no escuro até o posto de saúde, pois seu pai era motorista de 

caminhão e na maioria das vezes estava fora trabalhando para prover a família. A 

mesma ambulância também trazia outros pacientes e os entregava em outros locais 

diferentes antes de deixá-lo no hospital, por volta das sete da manhã. Após a 

consulta ou exames realizados o paciente passava o dia todo no hospital até que a 

ambulância viesse buscá-lo. Isto ocorria por volta das dezoito horas pois a 

ambulância recolhia antes os outros pacientes, e assim todos podiam voltar juntos 

para sua cidade onde chegava só a noite. Essa história se transformou no enredo 

básico do The Trip, representando o caminho que o paciente percorria. É importante 

contextualizar sua história por que todos os aspectos relatados foram agravantes ao 

diagnóstico da doença, fazem parte e têm peso em sua agressividade (estava 

batendo nos irmãos, colegas de escola, também xingando todos na família, e 

inclusive profissionais de saúde e professores). 

Para a jogabilidade do The Trip foi inserido um dado comum e um pino 

colorido, emprestado de outros jogos para representar a própria criança. O pino era 

movido conforme o número obtido no dado e a diversão consistia nos desafios do 

próprio caminho. O The Trip propiciou ao paciente expressar algumas dificuldades 
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ligadas ao tratamento, como por exemplo: como era cansativo passar o dia todo no 

hospital, como se sentia prejudicado ao perder aula para vir ao tratamento, a viagem 

cansativa e os amigos que fazia no percurso.  

Por retratar a realidade das crianças com DM1 de um modo lúdico, incluindo 

rotinas específicas de quem tem uma doença crônica (frequentes idas ao hospital, 

realização de exames e uso contínuo de medicamentos, restrições alimentares) a 

atividade com o The Trip fez o paciente se sentir acolhido. O mesmo relatou que se 

sentiu aliviado e compreendido em pequenas coisas e referiu que passava por 

dificuldades que eram despercebidas ou minimizadas por quem não tem a mesma 

rotina que ele. Deve-se dar importância às atividades integradoras, pois quando o 

paciente não se adapta bem ao ambiente, desenvolve um falso eu, e neste caso, um 

eu desadaptado com condutas agressivas. O paciente não era agressivo nem 

rebelde anteriormente ao diagnóstico do DM1, ao contrário, era descrito como 

obediente e carinhoso. Mas estas reações eram cabíveis quando contextualizadas 

ao processo de adoecimento e precisavam encontrar um lugar em sua subjetividade. 

Dois pontos importantes foram identificados com a ajuda do jogo enquanto 

mobilizadores de revolta e muita raiva no paciente: a própria doença recentemente 

diagnosticada como um gerador de sofrimento e a dificuldade em encontrar um 

grupo com que pudesse se identificar (que assim como ele, entendesse o que 

significa ter e tratar do DM1). Estes pontos puderam ser observados em uma de 

suas falas: “as coisas são mais difíceis para mim do que para as outras crianças”. 

Foi possível observar a contribuição do jogo tanto para a expressão dos sentimentos 

da criança, quanto para o trabalho terapêutico destes aspectos. Esta foi uma 

experiência simples, utilizando recursos simples que foram importantes para que se 

pudesse observar que o brinquedo dirigido poderia auxiliar neste trabalho. Este jogo 
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e esta intervenção foram inspiradores para os outros materiais que sucederam esta 

pequena experiência.  

O segundo jogo de tabuleiro estruturado desenvolvido foi: o Diabetes Way, 

mantendo a ideia de um caminho a ser percorrido, que reproduz um dia completo na 

rotina de uma criança com DM1. Trata-se do jogo de tabuleiro abaixo, desenvolvido 

para o trabalho com de crianças e adolescentes com DM1,  conforme figura a seguir: 

JOGO DE TABULEIRO: DIABETES WAY. VARGAS ET AL., 2013. 

 

O Diabetes Way pode ser impresso em vários tamanhos e possibilita realizar 

atividades no atendimento individual, como também intervenções em grupos com 

crianças com DM1. Tem elementos educativos que compreendem aspectos 

nutricionais, contagem de carboidratos, noções de hipo e hiperglicemia, consultas, 

exames, automonitorização, aplicação de insulina entre outros.  

 

Diabetes Way sendo utilizado como mediador no atendimento de crianças com DM1 
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O jogo de tabuleiro apresenta várias situações peculiares à rotina da criança 

com DM1. O Diabetes Way incluiu também situações comuns como ir à escola, fazer 

tarefa, tomar banho, brincar, fatos corriqueiros na vida de crianças entre 6 a 12 anos. 

Além disso, esse jogo contém casas que remetem o jogador à compra de cartas com 

diferentes conteúdos ou questões que deve responder. Um conjunto de cartas 

contêm perguntas que testam os conhecimentos sobre DM1, outro conjunto coloca 

determinadas situações e sintomas para avaliar as atitudes que os pacientes tomam 

para corrigir problemas como hipoglicemias, aplicação de insulina, entre outros. Por 

último, tem um conjunto de cartas que envolvem situações subjetivas. Alguns 

exemplos de situações subjetivas abordadas no Diabetes Day:  

Situação 1 - Você foi convidado para um aniversário mas descobre que não 

serão ofertados alimentos sem açúcar. O que você faz? Como se sente? 

Situação 2  - Seu amigo lhe convidou para dormir na casa dele, mas a mãe do 

seu amigo solicita que você vá dormir na sua própria casa pois teme que você passe 

mal durante a noite. Como você reage e como se sente? 
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Situação 3 - Seus pais não permitem que você participe dos passeios da 

escola por causa do DM1? Responda e comente como se sente. 

 

Crianças e adolescentes participando da construção do Diabetes Way 

 

 

Além de situações que foram obtidas em relatos nos atendimentos, durante 

as intervenções com o jogo os pacientes sugeriam mais questões pessoais para 

serem incluídas nas cartas. Conforme o paciente respondia cada desafio proposto, 

avançava no jogo e muitas vezes o jogo se detinha na discussão destas situações, 

mostrando a necessidade dos adolescentes em discutir seus problemas, 

compartilhar suas situações difíceis e as soluções encontradas. 

Embora ainda não tenha sido lançado comercialmente, para maior 

abrangência de jogadores, foi criado para o jogo dois conjuntos de cartas. Um 

simplificado para crianças de seis a doze anos e outro com maior grau de 

complexidade para jogadores de dez a dezenove anos. Deste modo o jogo pode ser 

utilizado por crianças e adolescentes de seis a dezenove anos de idade. Como o 
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jogo era aplicado em grupo de crianças enquanto os pais participavam de grupo 

educativo, desenvolvemos um conjunto de cartas para irmãos, pois algumas vezes 

queriam participar e jogar também.    

 

Diabetes Way em tamanho grande para jogar em grupo de crianças pequenas 

 

 

As intervenções com este material lúdico foram pesquisadas por Vargas e 

Kischner e encontraram aumento na motivação das crianças para participarem dos 

grupos de atendimento. Também possibilitou expressar, por meio dele, várias 

questões que envolviam tanto conhecimentos e atitudes sobre a doença, sua rotina 

e sentimentos e outras questões de seu interesse. É importante ressaltar que o jogo 

era visto como desafiador e competitivo para as crianças. Todos queriam demonstrar 

seus conhecimentos e ver quem chegava ao final do dia primeiro (caminho do jogo).  

Por outro lado, o jogo promoveu identificação, cumplicidade e empatia em 

relação às situações de atitudes e sentimentos que foram compartilhados no jogo. 

Assim, concluíram que este jogo favorece o estabelecimento da relação terapêutica. 
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Sua utilização como mediador no atendimento de crianças com DM1 facilita o 

aparecimento de questões subjetivas. Para o grupo, além destes aspectos, o jogo de 

tabuleiro proporciona à criança uma experiência lúdica que facilita discussões 

diversas (desde bullying, preconceito, relações com irmãos, medos, etc) sobre o 

DM1, que podem ser trabalhadas e por efeito secundário podem contribuir para 

melhora na adesão ao tratamento.  

Sabemos que esse jogo precisa ser melhorado em relação à algumas funções 

que melhorem sua jogabilidade,  que obtenha um design exclusivo (foi construído a 

partir de imagens obtidas no Google) e que possa ser avaliado em um grupo à longo 

prazo para ser avaliado em outras potencialidades. Este jogo está em fase de 

reconfiguração para ser lançado e pesquisado  e disponibilizado para uso. 

Além do Diabetes Way, no momento estamos desenvolvendo e pesquisando 

outros dois jogos, ambos utilizando o design e storytelling do Gamellito Adventures. 

Depois do uso de jogos de tabuleiro, a opção do desenvolvimento de um 

game foi motivada pela observação de que nos dias de hoje o celular e seus 

aplicativos têm sido amplamente utilizados pela faixa etária que se pretendia 

trabalhar.  A pergunta fundamental que contribuiu para decidir as características de 

um game foram referentes ao que se pretendia com o mesmo. A concepção de um 

health game foi uma necessidade da prática clínica com pacientes com DM1 que 

carece de dispositivos estratégicos para o trabalho psicológico. Nesse caso, um 

game poderia ser um disparador da fala da criança, a fim de expressar verbalmente 

seus conteúdos emocionais sobre a doença e ter, assim, a oportunidade de elaborá-

los. Deste modo, buscar estratégias com tecnologias digitais para o atendimento 

psicológico, que tragam à tona conteúdos que reflitam rotinas que só uma criança 

com doença crônica vivencia, pode ser um ideia interessante. 
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Desenvolvimento: da concepção ao nascimento do Gamellito 

      

O contato com as possibilidades do uso de jogos que utilizam da tecnologia 

para envolver pacientes em atividades de reabilitação e tratamentos de saúde vem 

sendo uma prática cada vez mais frequente. Diante da experiência da  pesquisadora 

no desenvolvimento dos jogos anteriores para DM1, era preciso desenvolver de um 

game com a mesma temática que ajudasse na intervenção clínica com crianças, 

principalmente colaborando em trazer o interesse das crianças em aprender, falar e 

expressar sentimentos sobre o DM1. Porém, era importante para o desenvolvedor 

da psicologia manter a compatibilidade entre os fundamentos básicos da psicanálise 

e o que a tecnologia pudesse favorecer.  

O contexto universitário, facilitou o contato com outras áreas para viabilizar 

esse projeto, embora não tenha sido nada fácil, nem rápido, nem sempre calmo, 

todo o processo de seu desenvolvimento. Houve um longo caminho, que se iniciou 

em novembro de 2014 à julho de 2017 para obtermos um protótipo viável do 

Gamellito Adventures. Todos os esforços ocorreram para que o jogo  fosse original, 

ou seja, construído do ponto zero. Gamellito, seu personagem principal, é um pet 

virtual que foi recém diagnosticado com DM1 e pede ajuda às crianças ao se sentir 

perdido frente a tudo que precisa aprender sobre a nova rotina que deve adotar.  

Pensando em utilizar recursos lúdicos para o trabalho com crianças com 

DM1, que pudessem ser viabilizados pela tecnologia, foi preciso encontrar e formar 

uma equipe para colocar as ideias em prática. Após o desenvolvimento foi preciso 

avaliar o dispositivo em suas funcionalidades, até atingir um protótipo viável para 

testar sua utilização. Por se tratar de uma primeira experiência, de início não se 
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sabiam quais os limites, o quanto e de que modo seria possível colocar no game as 

situações que se pretendia trabalhar. 

O personagem principal tem características e necessidades bem próximas às 

das crianças com DM1. Conhecendo várias crianças com DM1, Vargas (2013) ao 

longo de sua prática, utilizou de sua própria experiência para trazer personalidade ao 

personagem. Sua participação foi ativa em todas as etapas da construção do jogo, e 

assim, foi possível colocar nele o máximo de aspectos que pretendia abordar em seu 

trabalho. A versão utilizada nesta pesquisa, mesmo sem todos os itens a ser 

acrescentados após novos estudos, foi considerada suficiente para o objetivo que se 

pretendia avaliar: seu potencial como mediador no atendimento de crianças com 

DM1. 

O protótipo utilizado nesta pesquisa contêm elementos educativos e utilizou 

o elemento lúdico como estratégia, para ser utilizado por psicólogos que atendem 

crianças com DM1. Esta vertente educativa ocorre pela relação entre a diversão 

que se repete no game em um contexto fidedigno sobre à realidade específica do 

DM1. Do mesmo modo, podemos comparar à situação em que mesmo sem nunca 

ter pego em uma raquete e sem jogar de fato, uma criança pode aprender todas as 

jogadas e regras de um jogo de tênis por meio de um game. 

Existem teorias específicas para a construção e validação de games. No 

caso do Gamellito Adventures, o aprendizado sobre estas teorias em 

relação  ao  enredo,  personagens,  conteúdo  educativo  e  aos 

meios  de  promover  o engajamento no game, fez a equipe começar do zero mas 

ao mesmo tempo se ver diante de um campo aberto de possibilidades. 

Frutificaram-se ideias na interação entre a equipe de desenvolvimento do game, na 

testagem, criação de protótipos, que puderam ir se refinando ao longo do 
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processo. Para essa tarefa as decisões foram tomadas em grupo, buscando-se 

consenso entre as opiniões. Com isso o Gamellito Adventures pode atingir outros 

objetivos que não estavam previstos inicialmente e que dentro do projeto maior 

podem ser verificados em outros estudos. 

 

Aspectos técnicos para o desenvolvimento do game 

 

O início da composição de game é de pesquisa e deste modo, como primeiro 

passo foram pesquisados games existentes para DM1  disponíveis para computador 

e celular. Para realizar esta pesquisa, além da busca científica foi preciso pesquisar 

nas lojas de aplicativos e games para celulares, tendo em vista que a maioria dos 

games são produzidos numa velocidade muito mais rápida do que os processos de 

validação e pesquisa. Ou seja, há muito mais games disponíveis na rede e 

playstores do que games com pesquisa descritos cientificamente. Alguns dos games 

encontrados foram descritos na introdução, como Packy & Marlon, Diabetic Dog, 

Tex, entre outros. A partir disso, somado aos jogos de tabuleiro já construídos ao 

longo da experiência clínica da pesquisadora, entendemos que seria necessário 

parceria com profissionais de outras áreas do conhecimento para a materialização 

do projeto. 

 

A composição da equipe 

 

Dificilmente um profissional da psicologia conseguiria desenvolver um game 

sozinho. Para a viabilidade do desenvolvimento do game foram necessárias à união 

de especialistas cuja composição da equipe teve início no final de 2014. Isto ocorreu 
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por iniciativa da psicóloga que propôs a pesquisa e que desde 1994 atende crianças 

e adolescentes com DM1 no AEHU no ambulatório multidisciplinar de Diabetes tipo 

1. A primeira pergunta que foi necessária era quem seriam os profissionais que 

desenvolvem games? 

Para ser um game designer não é preciso apenas ter habilidades em áreas 

como a de computação e designer: é preciso ter criatividade, ser apaixonado pelo 

universo de jogos e ter sido pessoalmente um jogador. Outras habilidades também 

são recomendadas: saber trabalhar em grupo, ser bom comunicador, ter fontes 

variadas de inspiração.  

Sendo assim, para o desenvolvimento do Gamellito Adventures a ideia foi 

apresentada para os coordenadores dos cursos de Computação e Design da UEL, 

com o contexto da realidade das crianças com DM1 e seu tratamento que envolvia a 

dificuldade de adesão ao tratamento por parte das crianças com DM1. 

Apresentamos principalmente o problema dos atendimentos da psicologia em que as 

crianças pouco falam sobre sua doença e os materiais disponíveis não funcionam 

como mediadores da fala sobre as dificuldades com a mesma. A ideia de 

desenvolver materiais como uma estratégia para dar maior suporte a esse 

atendimento foi acolhida com muita motivação e de fato formamos um grupo que 

incluiu professores e alunos para trabalhar nesse projeto.  

Todos ficaram muito motivados e organizamos um projeto de ensino e 

extensão (dentro de um projeto interdisciplinar, envolvendo profissionais e 

estudantes das áreas da Psicologia, Computação, Design) para compor uma equipe 

de desenvolvedores para o Gamellito.  Foram realizadas reuniões semanais com 

equipe, para alinhamento do trabalho. Realizamos brainstormings, tomadas 

decisões, divisão de tarefas, deste modo o projeto foi evoluindo e sendo enriquecido. 
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Analisando todo o processo de desenvolvimento, pode-se considerar que foi um 

enorme desafio, tendo em vista que foi a primeira experiência com um health game 

para todos os integrantes da equipe, que é bastante heterogênea tanto na formação, 

idade dos membros, momento profissional, entre outros.  

O psicólogo da equipe ocupou ao mesmo tempo o papel de quem 

encomendou o game, ajudou a desenvolvê-lo fazendo sugestões continuamente, 

realizou os playtestes, realizou estudo clínico -  pesquisa clínica que foi estudada na 

presente Tese. Gamellito foi desenvolvido em um projeto universitário, não contou 

com recursos de financiamento, utilizou os recursos humanos e estrutura da própria 

UEL. Levou bastante tempo para atingir um nível mínimo de jogabilidade para ser 

utilizado na pesquisa. Houveram descontinuidades pelo calendário escolar, 

rotatividade na participação de alunos que desistiam do projeto e eram substituídos 

por novos alunos iniciantes e sem experiência no desenvolvimento de games. Por 

isso, a princípio o jogo se chamava Gamellito, mas com as sucessivas mudanças 

Gamellito passou a ser o nome do personagem principal e Gamellito Adventures o 

nome do jogo.  

 

Definindo o “persona” 

 

Para o desenvolvimento de um game é preciso definir quem serão os 

usuários do mesmo, mais conhecido como o persona, termo este derivado da área 

de marketing para visualizar os possíveis consumidores de um produto que está 

sendo criado. Neste caso, a experiência prévia da pesquisadora com crianças com 

DM1, tinha embasamento suficiente de contato com as crianças e adolescentes ao 

longo deste período para trazer a imagem do persona criança/adolescente.  
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O persona do Gamellito é uma criança entre 06 e 12 anos de idade, de ambos 

os sexos que tem DM1 e gosta de games. Além da experiência de atendimentos 

com crianças com DM1, como parte da pesquisa para definição do persona e dos 

elementos para o game, realizamos entrevistas com três endocrinologistas que 

atendem crianças com DM1. Podemos dizer que o game tem como persona: 

crianças de 6 a 12 anos com DM1.  

Porém, ao final da experiência entendemos que a persona do game também 

é o profissional da psicologia enquanto um usuário do game para seu trabalho. O 

game é de seu interesse enquanto ferramenta que pode ser mediadora para 

trabalhar conhecimentos, atitudes e sentimentos. Além disso, os dados obtidos no 

game podem ser utilizados para conhecer a situação dos aspectos de conhecimento, 

atitudes e sentimentos e com base nestes resultados outras personas podem utilizar 

o game. É de interesse de todos os educadores em saúde: médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, identificar defasagens no tratamento para programar intervenções 

específicas e o Gamellito Adventures em sua versão atual pode fornecer estes 

dados. Deste modo estes profissionais e os familiares também podem ser 

considerados personas. 

 

Objetivos do game 

 

É preciso discriminar os objetivos do jogo para psicólogos e os objetivos do 

jogo para jogadores. O objetivo geral para o jogador no game é realizar o cuidado 

virtual: tomar decisões, de acordo com o contexto, em relação aos cuidados básicos 

para DM1. O Gamellito é um pet virtual com DM1 e o principal objetivo do jogador é 

cuidar dele. O jogador deve mostrar por suas escolhas que tem conhecimento e que 
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toma atitudes corretas para cuidar do personagem. Os objetivos específicos do 

jogador são:  

a. Manter as necessidades básicas do personagem principal equilibradas: 

alimentação, aplicação de insulina, automonitorização, diversão, sono; 

b. Reconhecer episódios e ações que deve realizar em situações de hiper 

e hipoglicemia; 

c. Conhecer  os  locais  para  aplicação  de  insulina  e  a  necessidade  d

e realização de rodízio; 

d. Adquirir noções sobre as relações entre porções e tipos de alimentos; 

e. Identificar os sintomas de descontrole da glicemia (como beber 

bastante água, urinar frequentemente, cansaço, visão turva etc.); 

f. Selecionar os alimentos, em função do quanto, eles alteram os níveis 

de glicemia; 

g. Entender a função e importância da monitorização da glicemia como 

base para tomada de decisões nos cuidados; 

h. Conhecer a importância dos cuidados de alimentação e monitorização 

para a realização de atividade física; 

i. Atingir pontuação alta nos minigames para liberar quizzes;  

j. Responder os quizzes para ter acesso aos itens de customização do 

Gamellito;  

k. Conseguir acessórios para seu pet virtual que o diferencie dos outros 

Gamellitos; 

 

O objetivo geral do jogo para o profissional que o aplica consequentemente é 

verificar se a criança está apta a cuidar bem do Gamellito (veremos no estudo se 
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isso corresponde a cuidar de si), se consegue falar sobre o tema, se se identifica 

com o personagem e por meio dele simula no mundo virtual coisas que gostaria de 

testar no mundo real. Se tudo isso acontece de um modo lúdico, o Gamellito 

Adventures atinge objetivo de mediar o atendimento da psicologia, auxiliando em 

seu trabalho com crianças com DM1, promovendo a fala, aprendizado e quem sabe, 

melhora  na adesão e os aspectos de saúde com o game. 

A pesquisa realizada no presente estudo pode comprovar os objetivos do 

jogador e sua potencialidade como mediador no atendimento da psicologia. Os 

outros objetivos como a melhora no grau de conhecimentos, mudanças de atitudes e 

melhora de aspectos da saúde, não são avaliados neste estudo.  Para esta 

finalidade precisam ser realizados estudos mais longos, com mais participantes e 

outros métodos. 

 

Elementos de game 

 

Um jogo tem roteiro ou storytelling, regras, conflitos, limitações, desafios, 

estilos, design, estética e precisa que os elementos gerem motivação, engajamento 

e contribuam para alcançar seus objetivos (FULLERTON, 2008). Deve seguir 

determinadas regras e ao mesmo tempo, permitir liberdade aos usuários para tomar 

decisões no jogo, que acarretem feedbacks próximos do que seria no mundo real. 

Tudo se passa em uma plataforma, usa determinada tecnologia,  tem uma mecânica 

e segue um método de desenvolvimento.  

O modelo adotado para o desenvolvimento do Gamellito é chamado de 

design iterativo. “Iterar” significa repetir. É por este método que ocorre a criação de 

protótipos funcionais que podem ser testados no decorrer de seu desenvolvimento  e 
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assim, o game vai passando por sucessivos refinamentos. O processo de 

desenvolvimento foi baseado no método de design iterativo. 

A iteração envolve a geração de ideias, formalização, testagem e avaliação 

de resultados. O processo se reinicia novamente caso surja algum problema ou é 

finalizado caso tenha sido bem sucedido. Os primeiros protótipos podem ser muito 

rudimentares. Os playtestes podem começar utilizando, por exemplo, membros da 

equipe, para fins de ajustes no funcionamento do jogo. Podem ir se estendendo para 

outros tipos de jogadores, conforme a evolução do projeto, até que se tenha um 

protótipo funcional, estável e completo, que finalmente possa ser testado pelo 

público alvo.  

Todas as regras que compõem o enredo do Gamellito Adventures foram 

discutidas e criadas para propiciar a jogabilidade, o engajamento e a fidelidade ao 

estilo de vida que deve ser adotado por uma criança ao ser diagnosticada com DM1 

No enredo utilizado, a estória do Gamellito Adventures se aproxima, de modo 

educativo e lúdico, da realidade rígida e disciplinada do DM1.  Assim como na 

realidade das crianças com DM1, Gamellito precisa se alimentar, medir a glicemia, 

praticar exercícios físicos, aplicar insulina, fazer rodízio de locais de aplicação, 

brincar, tomar água, dormir e urinar. Em resumo, o personagem apresenta a mesma 

patologia que a criança e é convocado à efetuar os cuidados que as necessidades 

simuladas no game lhe apresentam. 

Inserimos elementos de game que contribuíssem para criar uma atmosfera 

agradável e prazerosa e, diminuir a tensão do jogador, na tentativa de fazê- lo sentir-

se mais à vontade e motivado para jogar. A equipe de desenvolvimento discutiu, 

selecionou e desenhou os elementos de game que julgou serem mais apropriados 

para estimular o envolvimento e a motivação dos usuários. Pensamos na utilização 
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de elementos e atividades, cenários e personagens que fossem atraentes, 

interessantes e desafiadores, para motivar os usuários a se ocuparem com a 

experiência do game, ou seja, para promover o engajamento. 

Ressalta-se que vários elementos lúdicos foram empregados como estratégia 

para manter o jogo interessante e provocar engajamento dos usuários, como por 

exemplo feedbacks imediatos decorrentes das ações com o personagem, vozes que 

dublam os personagens, animações para suas atividades diárias, entre outros. 

Criamos tutoriais, para elucidar o que a criança deveria fazer nos minigames e em 

outros aspectos deixamos o game intuitivo. Algumas frases educativas foram 

inseridas com o intuito de explicitar ao usuário o que acontece com o personagem 

em determinada situação. 

Para o design do game, adotou-se como referência o estilo de desenho retrô 

futurista, característico dos anos sessenta, como a criação de uma realidade virtual 

que valoriza a fantasia, beleza, suavidade – apelo natural ao interesse das 

crianças. Os elementos visuais (cenários, personagens, animações) foram 

construídos em duas dimensões (2D) e, contou com o trabalho artístico dos 

graduandos em design gráfico para que as figuras fossem inéditas. 

Alguns elementos foram inseridos para despertar questões psicológicas que 

se pretende investigar e trabalhar: 

a. troca de papéis: por solicitar ajuda para os cuidados, a criança pode 

trocar de lugar com o Gamellito e ocupar o papel de cuidador; 

b. simulação: a realidade virtual propicia vivências que são 

experimentadas, ou seja, a simulação da realidade. Assim, o usuário 

pode refletir e planejar as decisões na vida real. Os elementos de 

simulação são responsáveis por fazer com que as ações do jogador 
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(por exemplo, clicar num botão na tela do computador) afetem o 

sistema, representado no game, de uma maneira específica e 

predeterminada que leva a resultados que servem de feedback ao 

jogador; 

c. repetição: um game tem forte apelo para incitar a repetição, por que 

sempre é  possível  jogar  melhor  e refazer tudo. 

Assim,  a  constante  exposição  aos conceitos também pode ser um 

aliado à elaboração e à educação; 

d. feedback imediato: possibilita ao jogador sentir as consequências e 

orientações que elucidam de um jeito impessoal e imediato (é o game 

e não a mãe ou o médico que mostra as consequências); 

e. similaridade: a DM1 é uma patologia cheia de regras, horários e 

procedimentos. Um game também tem suas regras, timing e 

procedimentos. A interação com o game pode se tornar uma 

experiência significativa e, a criança pode generalizar essa experiência 

para sua própria vida; 

f. empatia: criança sem diabetes podem utilizar o game (irmãos, colegas 

ou amigos) e tender a sentir empatia, por visualizarem o que o game 

produz na rotina das crianças com diabetes; 

g. aquisição de conhecimento: a proximidade da realidade da criança 

com  o Gamellito pode fazer com que possa aprender sobre DM1, 

conhecimento este transferível para o mundo real;  

 

Mundo virtual x dados reais 

 



216 

 

O Gamellito Adventures utilizou cenários e personagens do mundo da 

fantasia, mas com conteúdos que tem equivalência na realidade. Foram elencados 

conteúdos com bases científicas do guidelines oficiais para profissionais que 

trabalham com DM1 (IDF, 2015). Para que estes itens fossem inseridos, partiu-se da 

pesquisa científica sobre aspectos importantes a serem considerados num programa 

de educação em diabetes e da própria experiência da pesquisadora com a 

supervisão da equipe de médicos e nutricionistas.  

Assim os pontos básicos para controle do DM1 que estão no conteúdo do 

game e tem os mesmos valores dos parâmetros preconizados cientificamente. Por 

exemplo os valores para que o Gamellito tenha uma hipoglicemia e passe mal, ou 

dos alimentos que deve comer seguem os mesmos índices estipulados para 

crianças desta faixa etária. 

Não optamos para que a demanda de cuidados com o personagem 

ocorresse em tempo real, por considerarmos que já há uma grande gama de 

cuidados que a criança com DM1 deve realizar consigo própria. Agregar mais uma 

tarefa de responsabilidade pela ‘vida’ do pet virtual, seria agregar mais trabalho. A 

intenção é agregar diversão e lazer, com objetivo educacional e psicológico. Assim 

definiu-se que, as demandas do personagem existem apenas enquanto o jogo está 

ativo (com o game em curso). 

A conformidade entre o game  e a vida real estimula os usuários a:  

a) tomar decisões, de acordo com o contexto em relação aos cuidados 

básicos para DM1;  

b) reconhecer episódios e ações que deve realizar em situações de hiper e 

hipoglicemia;  
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c) conhecer os locais do corpo propícios para aplicação de insulina e a 

necessidade de realização de rodízio;  

d) adquirir noções sobre as relações entre porções e tipos de alimentos, com 

o ‘tamanho’ das doses de insulina;  

e) selecionar os alimentos, em função do quanto eles alteram os níveis de 

glicemia;  

f) identificar os sintomas de descontrole da glicemia (como beber bastante 

água, urinar frequentemente, cansaço, visão turva etc.);  

g) entender a função e importância da monitorização da glicemia como base 

para tomada de decisões nos cuidados;  

h) conhecer a importância dos cuidados de alimentação e monitorização para 

a realização de atividade física.  

 

Passos do desenvolvimento 

 

Após a pesquisa de outros games mencionada inicialmente, o próximo passo 

é de brainstorming (levantamento de ideias), seguido de protótipo no papel 

(formalização da ideia), protótipo no software (inclui a jogabilidade), documentação 

do game (GDD), produção, avaliação da usabilidade e jogabilidade (playtestes). 

Como parte do método iterativo caso houver problemas em algum detalhe com o 

protótipo devemos avaliar os resultados e reiniciar o processo (FULLERTON, 2008).  

Significa definir todos os elementos de game, transformar a ideia em produto 

concreto, testá-lo, ajustar os possíveis problemas. Segundo o mesmo autor, o 

desenvolvimento do game deve buscar uma mecânica que tenha um fluxo viável de 

jogabilidade, que evite erros operacionais, cujo enredo faça sentido sem necessitar 
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de explicações externas. Em especial, por se tratar de um health game, é preciso 

que as informações estejam claras e funcionais, mas que ao mesmo tempo 

mantenham o elemento lúdico em alta. 

Para o gerenciamento e organização do projeto do Gamellito Adventures foi 

necessário encontrar ferramentas e metodologias adequadas, devido ao número de 

envolvidos e o desejo de seguir com rigor os passos que pudessem dar qualidade ao 

dispositivo com a característica científica. Sendo assim, o trabalho dessa equipe no 

projeto consistiu em reuniões semanais, interdisciplinares para brainstorming, 

estabelecimento de divisão de tarefas, discussão sobre problemas do projeto, 

avaliações evolutivas dos protótipos envolvendo o protótipo game. Nesta etapa, 

ressalta-se a importância da formação de uma equipe para a avaliação e uma 

equipe de saúde para colaborar no desenvolvimento como consultores e 

avaliadores. Conforme os protótipos eram viáveis os mesmos eram testados em 

vários níveis. 

O método Scrum foi utilizado para o gerenciamento do projeto da 

computação. Foi criado um quadro de atividades no site do Trello e no aplicativo 

Discord para organização e comunicação da equipe (divisão e deadlines de tarefas) 

para dinamizar o processo de construção, teste e ajustes do health game. 

O Gamellito Adventures foi desenvolvido usando Unity3d© (Unity Tech, San 

Francisco, CA). Essa ferramenta possibilita, de maneira mais simples, a 

portabilidade do aplicativo para múltiplas plataformas (desktops, laptops, tablets, 

smartphones) em sistema Android© (GOOGLE, MOUINTAN VIEW, CA).  

A escolha da plataforma Unity3d© se deu por esta ser uma ferramenta 

completa, gratuita e de fácil manejo. A Engine Unity3d é fácil de usar, porém 
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complexa o suficiente para que sejam realizadas várias alterações e utilização de 

diversos formatos de health games.  

Houve preocupação contínua com a performance do jogo no dispositivo alvo - 

celulares com android, sendo também aplicado técnicas para otimizar a performance 

do jogo nessa plataforma. Posteriormente a validação do game, serão possíveis 

disponibilizar em outras plataformas. A escolha da plataforma Android, ocorreu pelo 

uso popular desta plataforma que combina  com o público alvo desta pesquisa 

que  tem  licença mais acessível, em relação ao IOS. Além disso há uma taxa para 

que o game seja colocado em IOS a qual torna interessante colocar o game nesta 

plataforma apenas quando estiver finalizado. Definiu-se que os comandos fossem 

fáceis simples e intuitivos, principalmente por ter como público alvo, crianças. Assim, 

as ações de comando do jogador são realizadas por “point-and-click” nos elementos 

da tela. 

 

Jogabilidade e contexto do game 

 

O desenrolar do game ocorre em quatro momentos: tela principal, mini-

games, quizzes e customização do personagem. O usuário do game tem a opção 

de permanecer na tela principal e cuidar das necessidades primordiais do 

Gamellito. Na tela principal, o feedback ocorre por simulação e, a aprendizagem 

deverá ocorrer por ação e consequência, sem necessidade de um feedback escrito 

para não deixar o game maçante. 

Nos três mini-games, as ações são rápidas, para que haja a percepção do 

que ocorreu. Logo, a estratégia educativa foi anexar um feedback por escrito, a 

cada vez que ocorrer game over.  
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Nos quatro quizzes cada um teve uma dinâmica: o quizz de conhecimento é 

o único que tem respostas certas e erradas com alternativas à escolher. No quizz 

de atitudes se esperam respostas pessoais sobre como cada um realiza e ensina o 

Gamellito a lidar com determinadas situações do DM1. O quizz de 

sentimentos  e  de opinião sobre o game também não tem resposta correta mas 

são os que mais se espera respostas subjetivas. 

 

Playtestes 

 

Os playtests do Gamellito Adventures foram realizados com quatro 

profissionais da área da saúde que foram consultores científicos e duas crianças 

com diagnóstico de DM1. Zimmerman já colocava que os primeiros protótipos 

poderiam ser bastante rudimentares e os testes poderiam começar utilizando, por 

exemplo, os próprios membros da equipe e ir estendendo para outros tipos de 

jogadores conforme a evolução do projeto, até que se tenha um protótipo que 

finalmente possa ser testado pelo público alvo. Foram realizados mais de 20 

playtestes  entre os desenvolvedores, sendo XX formais e registrados em 

questionários padronizados conforme tabela x. Houveram três reuniões com a 

equipe de saúde do AHE/UEL para consultoria dos especialista na área e, ao final de 

cada uma delas, tomou-se as contribuições para modificações necessárias, para que 

o game ficasse bem realístico. O desenvolvimento do game deve buscar uma 

mecânica que tenha um fluxo viável de jogabilidade, que evite erros operacionais, 

cujo enredo faça sentido sem necessitar de explicações externas. Em especial, por 

se tratar de um serious game, é preciso que as informações educativas estejam 
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claras e funcionais, mas que ao mesmo tempo mantenham o elemento lúdico em 

alta.  

Novas reuniões ocorreram para uma avaliação sobre todos os itens a serem 

ajustados, fez-se uma check-list dos aspectos pendentes, estabeleceu-se deadlines 

para as correções e um prazo final para a obtenção de uma versão que se chamou 

de Protótipo I. Com os profissionais de saúde, fizemos X playtestes e contamos com 

a colaboração de 4 profissionais experientes em DMI do ambulatório de Diabetes da 

UEL. 

Para testar com o público alvo, fizemos um estudo piloto de seis sessões com 

duas criança, ocorridos em maio e junho. Elas puderam manipular o jogo por uma 

hora, individualmente. O pesquisador foi quem aplicou o game e o mesmo foi 

recebido com grande entusiasmo pelas duas crianças.  Foram observadas e 

anotadas as percepções da criança frente ao jogo, além de problemas operacionais 

que ocorreram e solicitadas sugestões das crianças para a melhoria do game. 

 Os critérios de escolha dos participantes do playtest foram: proximidade das 

crianças com a população que seria avaliada na pesquisa, a partir do diagnóstico de 

Diabetes Tipo 1, e faixa etária (PT1: 11 anos; PT2: 13 anos). Estas crianças não 

foram incluídas posteriormente no estudo por se enquadrarem nos seguintes 

critérios de exclusão: T1 realiza tratamento com bomba de insulina, que conectada 

ao seu corpo maneja automaticamente a quantidade que necessita, ou seja não tem 

o mesmo tratamento clínico da medicina que os demais participantes; e T2 por ter 

completado 13 anos recentemente e portanto, fora da faixa etária do estudo. No 

momento da entrevista percebeu-se que ambas crianças possuíam intimidade com 

jogos virtuais, portanto, realizou-se o convite para participar como testadores do 

jogo. A caracterização destes participantes encontra-se no quadro a seguir: 
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CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PLAYTEST DO HEATH GAME 

Caracterização dos participantes 

 PT1 PT2 

Sexo Feminino Masculino 

Idade 11 13 

 

Os resultados de todos playtestes foram analisados e mediante eles, os 

desenvolvedores foram modificando o game. 

 

Detalhamento do game 

 

Storytelling: Gamellito começa a se sentir diferente de seus colegas; 

 

 

Sem conseguir entender o que estava acontecendo Gamellito fica muito assustado; 
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Então, Gamellito lança uma mensagem ao espaço sideral pedindo ajuda. Sua 

mensagem é captada por um grupo de cientistas, que identificam seus sintomas e o 

coloca em contato às crianças da terra que têm os mesmos sintomas que ele. 
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Divertido e interativo, Gamellito coloca a criança do outro lado da cena, pedindo a 

quem geralmente é “cuidado” para que seja seu cuidador. 

 

TELA PRINCIPAL 

 

Na tela inicial a tela inicial do game o personagem apresenta necessidades 

que demandam cuidados a serem executados, como: 

a) Evitar hipoglicemias e hiperglicemias: conforme o tempo de jogo vai passando, 

a glicemia do Gamellito varia e pode entrar numa faixa crítica (em vermelho na 

barra de glicemia do game) que representa os extremos de glicemia, muito alta 

ou muito baixa. Diante dessa situação, o usuário deve realizar a ação que 

equilibre a glicemia novamente. Deve escolher alimentos que façam a glicemia 

subir, ou aplicar insulina para fazer a glicemia baixar. Se o usuário não realiza as 

providências para que a glicemia do personagem se estabilize, a consequência é 

que o Gamellito apresenta sintomas de que não está se sentindo bem. 
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b) Monitorizar a glicemia: o jogador deve estar atento à barra de glicemia e, 

lembrar-se de se alimentar, monitorar a glicemia e aplicar insulina (mesmo 

quando estiver jogando os minigames). Caso esqueça-se de realizar estes 

cuidados, a imagem do jogo fica turva – simulando o sintoma de visão turva da 

hipoglicemia. Para verificar o que está ocorrendo, deve parar o que está fazendo 

e medir a glicemia apertando o ícone de monitorização. De acordo com o 

resultado, o usuário deverá realizar a ação correspondente para normalizar a 

glicemia. 
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c) Aplicar insulina: quando os resultados da glicemia do Gamellito estão altos, é 

necessária a aplicação de insulina. São oferecidas três quantidades de insulina, 

conforme a identificação, pois o usuário é informado pelo glicosímetro. 
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d) Fazer rodízio dos locais de aplicação: observando-se a importância do 

rodízio, Gamellito aparece com os locais que são opcionais e possíveis para 

aplicação da insulina. Os locais já aplicados mudam de cor e não permitem 

durante certo tempo que possa receber aplicação naquele ponto. 

 

 

e) Identificar e resolver sintomas de glicemia alta: Gamellito aparece pensando 

sobre necessidades básicas, como sono, banho, sede e vontade de urinar. 

Quando a glicemia está alta, a necessidade de urinar e beber água aparece 

repetidas vezes, reproduzindo a realidade. A cada vez que aparece o 

balãozinho com os pensamentos que representam as necessidades básicas 

do Gamellito, basta clicar no ícone correspondente, para que essa 

necessidade seja sanada. Os ícones disponíveis compreendem: tomar água, 

banho, urinar e dormir. 
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Mini games 

 

Foram criados três mini-games que, podem ser acessados quando o usuário 

clica no ícone ‘jogar’. Cada mini-game foi planejado para ser rápido, dinâmico, 

desafiador e trabalhar um conteúdo específico, previamente selecionado. A 

cada   game   over,   o usuário recebe um feedback com conceitos educativos 

aleatórios que, embora, não sejam diretamente relacionados à conduta que o fez 

perder, estão relacionados com o conteúdo que se pretende trabalhar naquele 

determinado  mini-game. Por exemplo, conteúdos sobre a atividade física e a 

hipoglicemia no minigame da maratona; conteúdos de contagem de carboidratos 

no mini-game da esteira, conteúdos sobre como equilibrar a glicemia no mini-game 

space shot. O feedback é fornecido com a aparição rápida de um desenho que 

representa um membro da equipe de saúde (três personagens diferentes), 

acompanhado de uma frase educativa curta, em linguagem simplificada para a 

faixa etária alvo. 
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Minigame 1: esteira de alimentos 

 

O objetivo educativo desse mini-game é iniciar a noção básica de contagem 

de carboidratos. Para se jogar esse mini-game, o usuário deve escolher alimentos 

conforme a quantidade de insulina fornecida, representada por uma injeção 

pequena, média, grande ou nenhuma. Os alimentos que são apresentados foram 

escolhidos, conforme orientações técnicas da especialista em nutrição.  Três 

escolhas erradas resultam em game over e, as escolhas certas somam pontos no 

game. 
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Mini-game 2: maratona 

O objetivo educativo deste mini-game é apresentar noções básicas sobre 

cuidados, antes e durante a realização de atividade física. O personagem deve 

correr uma maratona e nela encontra obstáculos para pular, desviar e coletar, 

considerando a barra de glicemia. Muito alimento ou a falta de alimento pode fazer o 

game ficar turvo e mais lento, mostrando um dos sintomas da 

hipoglicemia.  Também recebe feedback da equipe de saúde a cada game over. 
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Mini-game 3: spaceshot 

O objetivo educativo desse mini-game é apresentar noções básicas de hipo e 

hiperglicemia. O personagem pilota um avião e deve coletar alimentos e insulina 

conforme a necessidade mostrada na barra de glicemia. Também deve atacar 

monstros que aparecem para complicar sua situação. O feedback médico, também, 

se faz presente a cada game-over. 

 

 

Enquanto os mini-games estão em ação para as necessidades do 

personagem continuam em ação e devem ser atendidas. Ou seja, reproduzindo a 

realidade, o usuário deverá interromper o que está fazendo para realizar aplicação 

de insulina, alimentação entre outros com o Gamellito. O objetivo é o de transmitir 

a mensagem de que é possível se divertir, mas o usuário deve se lembrar de fazer 

paradas para se alimentar, tomar insulina, medir glicemia etc. 
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Nos mini-games, as ações são rápidas, para que haja a percepção do que 

ocorreu. Logo, a estratégia educativa foi anexar um feedback por escrito, a cada vez 

que ocorrer gameover. O quadro 6 apresenta o detalhamento do game. 

Cada mini-game teve o seu desafio pela natureza do gênero escolhido. 

Cada um necessitou uma técnica específica para otimização e melhor 

desenvolvimento do projeto. Esse método, também permite que novos mini-games 

sejam criados e inseridos em versões futuras, antecipando possível continuidade 

do projeto, tanto pelos mesmos integrantes, quanto por novos. Foram 

desenvolvidos dois mini-games, além dos três que estão na versão do protótipo 

atual. No entanto, em playtest com a equipe de game, em consultoria com a equipe 

de saúde, os dois foram excluídos, pois não corresponderam em termos 

educacionais, critérios de design e jogabilidade. A equipe do game decidiu que 

serão retomados adiante, quando os problemas operacionais, de design e 

educativos forem equacionados. 

 

Desafios dos quizzes e coleta de dados 

 

O ambiente acadêmico mantêm os mesmos métodos de pesquisa utilizados 

há séculos e novas perspectivas podem inovar e facilitar o levantamento de dados 

(MATHIAS; SAKAI, 2013). Com esse propósito decidimos inserir os questionários 

que pretendíamos aplicar no próprio game, transformando o que seria uma 

atividade maçante em um jogo divertido. 

Os quizzes foram a solução encontrada para avaliar alguns 

aspectos  compreendidos em 4 temas: conhecimento, atitudes, sentimentos e 

satisfação com o game (este último apenas na fase de pesquisa). Estes aspectos 
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estão em forma de perguntas, aqui chamadas de quizzes, apresentados no game a 

partir de determinada pontuação escritas e faladas com a voz do Gamellito.  

a. Conhecimentos: O jogo solicita que a criança mostre seus 

conhecimentos; 

 

 

As respostas estão de acordo com os Guias Internacionais de DM1 e são 

apresentadas pela figura da nutricionista, médicos ou psicóloga (baseando-se nos 

profissionais que estão ativos no projeto onde a pesquisadora atua).  
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O Quizz sobre atitudes avalia decisões sobre impasses relacionados aos 

cuidados diários para cuidar do DM1. O Quizz de sentimentos traz questões 

subjetivas para quem tem DM1. As questões sobre a satisfação tem a finalidade de 

avaliar a pertinência do jogo para as crianças, colher sugestões para melhorias no 

game. 

A análise dos quizzes pode produzir dados para avaliar intervenções do tipo 

antes e depois do próprio game. Na presente pesquisa não é pertinente pelo pouco 

tempo de uso do game. No entanto, é uma possibilidade permitida pelos quizzes: 

verificar se o game produz modificações com seu uso por tempo 

prolongado.  Como a criança faz um login para jogar seus resultados são salvos 

em um banco de dados. Deste modo é possível avaliar as variações das respostas 

em diferentes momentos de experiência com o game. Para responder os Quizzes e 

conseguir roupas para o Gamellito é preciso conseguir determinadas quantidades 

de pontos.  
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Esta possibilidade foi um modo de manter a diversão transformando os 

questionários que se pretendia aplicar em parte do game. Quanto à privacidade e 

confidencialidade dos dados obtidos nos quizzes pelo Gamellito Adventures, 

podemos dizer que são mais seguros que dados anotados em meio escrito, pois 

ficam arquivados em nuvem, atrelados ao e-mail privado do pesquisador.  

 

Customização do personagem 
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 A motivação para que as crianças respondam os quizzes é a possibilidade de 

ganhar roupas e acessórios de customização, um modo de personalizar o próprio 

Gamellito. Do mesmo modo que o game pretende produzir identificação com o 

personagem, sabemos que a criança e mais ainda o adolescente, procura se 

diferenciar. Por isso a customização, com a conquista de diferentes acessórios,  é 

um estímulo para a criança jogar, acumular pontos e tornar seu Gamellito diferente 

dos outros.  

 

 

A pontuação do jogador no game é conseguido jogando os minigames. 

ossibilita simular e testar diferentes opções de cuidados com as respectivas 

consequências e permite ver a si mas mesma por meio desta simpática figura virtual. 

Gamellito foi desenvolvido para contribuir no contato com as crianças que têm DM1, 

principalmente as que menos aderem ao tratamento médico e que mais recusam o 

atendimento da psicologia.  

Gamellito Adventures que foi utilizado na presente pesquisa ainda não está 

em a sua versão final. Após os resultados obtidos nesta pesquisa, o game deve ser 

ajustado novamente e sugerimos que sejam pesquisados outros aspectos que não 
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foram o principal foco deste estudo e que dependem de outros fatores e ajustes do 

game. É que a princípio o Gamellito Adventures tinha o objetivo de ser desenvolvido 

para se tornar um dispositivo mediador do atendimento para auxiliar a expressão de 

conteúdos subjetivos em crianças com DM1. Mas, ao longo de seu desenvolvimento 

foram sendo adicionados ao game outros recursos e elementos que pretendemos 

estudar. Referem-se ao seu potencial sobre mudanças de atitudes, aquisição de 

conhecimentos, melhora clínica, entre outros. 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

RESPONSÁVEIS QUE ACEITARAM PARTICIPAR DA PESQUISA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

“Gamellito: desenvolvimento e avaliação de um health game para crianças e 

adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1” 

Prezado(a) Senhor(a): Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa 

“Gamellito: desenvolvimento e avaliação de um health game para crianças e 

adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1”, a ser realizada no Departamento de 

Psicologia do Hospital das Clínicas, na Universidade Estadual de Londrina. O objetivo da 

pesquisa é desenvolver e aplicar um jogo em tablets e celulares chamado Gamellito, que é 

um bichinho virtual que tem diabetes, no qual a criança aprenderá a cuidar dele e assim 

também aprender a cuidar dela mesma. Sua participação é muito importante e ela se dará 

da seguinte forma: faremos entrevistas gravadas a respeito da criança diabética que está 

sob sua responsabilidade. Nessa entrevista gostaríamos de saber a respeito da rotina da 

criança, do histórico de sua doença e as implicações desta em sua vida. Esclarecemos que 

sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou 

mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua 

pessoa e aos que são atendidos no hospital. Esclarecemos, também, que suas informações 

serão utilizadas somente para os fins desta e futuras pesquisas e serão tratadas com o mais 

absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 

Esclarecemos ainda, que você não pagará e nem será remunerado(a) por sua 

participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa 

serão ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação. 

Os benefícios esperados são que com a sua participação, fornecendo informações a 

respeito da criança que está sob sua responsabilidade, nós possamos desenvolver um jogo 

de melhor qualidade para ela. Tendo em vista que toda pesquisa envolve riscos, esta é de 

risco em gradação mínima, podendo estes estarem vinculados a algum desconforto 
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emocional aos participantes envolvidos, sendo possível interromper a participação a 

qualquer momento. As entrevistas e sessões serão todas realizada no Hospital das Clínicas 

da UEL ou no local onde o participante achar mais conveniente, procurando-se essa forma, 

evitar quaisquer contratempos. Caso seja identificado qualquer risco ou desconforto, o 

pesquisador tomará as devidas providências, tais como parar imediatamente a pesquisa e 

prestar os ocorridos e assistência necessária. informamos que esta pesquisa atende e 

respeita os direitos previstos no Estatuto da Criança e o Adolescente- ECA, Lei Federal nº 

8069 de 13 de julho de 1990, sendo eles: à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. Garantimos também que será atendido o artigo 18 

doECA: “É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo e qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. 

Reforçamos que esta pesquisa não implica em seu atendimento no hospital, não tendo o 

risco de afetar no atendimento. 

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos contatar: 

Vânia Maria Vargas, Psicóloga no Departamento de Psicologia do HC, (43) 9643-3838, 

vaniamvargas@gmail.com, ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao LABESC – Laboratório 

Escola, no Campus Universitário, telefone 3371-5455, e-mail: cep268@uel.br. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas devidamente 

preenchida, assinada e entregue à você. 

Londrina, ____ de_________  de 2017. 

 

 

__________ 

Vânia Maria 

Vargas CRP 

08/04582 
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Eu, ____________________________________________________________(NOME POR 

EXTENSO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA), tendo sido devidamente esclarecido sobre 

os procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

descrita acima. 

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ________________________________________ 

Data:_____________________________ 
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APÊNDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

RESPONSÁVEIS QUE AUTORIZARAM A PARTICIPAÇÃO DE SEUS FILHOS NA 

PESQUISA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

“Gamellito: desenvolvimento e avaliação de um health game para crianças e 

adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1” 

Prezado(a) Senhor(a): 

Gostaríamos de convidar a criança sob sua responsabilidade para participar da pesquisa 

“Gamellito: desenvolvimento e avaliação de um health game para crianças e 

adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1”, a ser realizada no Departamento de 

Psicologia do Hospital das Clínicas, na Universidade Estadual de Londrina. O objetivo da 

pesquisa é desenvolver e aplicar um jogo em tablets e celulares chamado Gamellito, que é 

um bichinho virtual que tem diabetes, no qual a criança aprenderá a cuidar dele e assim 

também aprender a cuidar dela mesma. Sua participação é muito importante e ela se dará 

da seguinte forma: faremos entrevistas gravadas a respeito da criança diabética que está 

sob sua responsabilidade. Nessa entrevista gostaríamos de saber a respeito da rotina da 

criança, do histórico de sua doença e as implicações desta em sua vida. Esclarecemos que 

sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou 

mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua 

pessoa e aos que são atendidos no hospital. Esclarecemos, também, que suas informações 

serão utilizadas somente para os fins desta e futuras pesquisas e serão tratadas com o mais 

absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Esclarecemos 

ainda, que você não pagará e nem será remunerado(a) por sua participação. 

Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, 

quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação. Os benefícios 

esperados são que com a sua participação, fornecendo informações a respeito da criança 

que está sob sua responsabilidade, nós possamos desenvolver um jogo de melhor 
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qualidade para ela. Tendo em vista que toda pesquisa envolve riscos, esta é de risco em 

gradação mínima, podendo estes estarem vinculados a algum desconforto emocional aos 

participantes envolvidos, sendo possível interromper a participação a qualquer momento. As 

entrevistas e sessões serão todas realizada no Hospital das Clínicas da UEL ou no local 

onde o participante achar mais conveniente, procurando-se dessa forma, evitar quaisquer 

contratempos. Caso seja identificado qualquer risco ou desconforto, o pesquisador tomará 

as devidas providências, tais como parar imediatamente a pesquisa e prestar os socorros e 

assistência necessária. 

Informamos que esta pesquisa atende e respeita os direitos previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, Lei Federal nº 8069 de 13 de julho de 1990, sendo eles: à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Garantimos também que será atendido o Artigo 18 do ECA: “É dever de todos velar pela 

dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. Reforçamos que esta pesquisa não 

implica em seu atendimento no hospital, não tendo o risco de afetar 

no atendimento. Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá 

nos contatar: Vânia Maria Vargas, Psicóloga no Departamento de Psicologia do HC, (43) 

9643-3838, vaniamvargas@gmail.com, ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao 

LABESC – Laboratório Escola, no Campus Universitário, telefone 3371-5455, e-mail: 

cep268@uel.br. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas devidamente 

preenchida, assinada e entregue à você. 

Londrina, ____ de_________  de 2017. 
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__________ 

Vânia Maria 

Vargas CRP 

08/04582 

 

Eu, ___________________________________________________ (RESPONSÁVEL 

PELO PARTICIPANTE DA PESQUISA), tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo com a participação voluntária da criança ou do 

adolescente sob minha responsabilidade na pesquisa descrita acima. 

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica): ________________________________________ 

Data:_____________________________ 
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APÊNDICE 4 - TERMO DE ASSENTIMENTO APRESENTADO PARA AS 

CRIANÇAS NO MOMENTO DA PESQUISA 

 

Termo de assentimento do menor 

“Gamellito: desenvolvimento e avaliação de um health game para crianças e 

adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1” 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Gamellito: desenvolvimento e 

avaliação de um health game para crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 

1”. Seus pais permitiram que você participe. Queremos saber se você vai gostar de jogar um 

game, no tablet ou no celular, chamado Gamellito. Ele é um bichinho virtual que tem 

diabetes, e no jogo você vai aprender a cuidar dele e assim também aprende a cuidar de si 

mesmo também! As crianças que irão participar dessa pesquisa têm de 06 a 12 anos de 

idade. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá 

nenhum problema se desistir.  A pesquisa será feita no/a Hospital das Clínicas da 

Universidade Estadual de Londrina, onde as crianças vão para três sessões com a 

psicóloga do hospital onde poderão jogar o Gamellito. Para isso, será usado/a o próprio 

jogo, ou em tablete ou em celular, filmadoras e gravadores para registrar tudo da sessão, 

além de cadeira e mesa. O uso do game é considerado seguro, mas é possível ocorrer 

algum desconforto emocional, nos olhos ou nos dedos, se jogar muito o jogo. Caso 

aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones (43) 99643-3838 da 

pesquisadora Vânia Maria Vargas. Mas há coisas boas que podem acontecer como ter um 

novo jogo legal para se divertir nas horas vagas e ainda usar ele para aprender sobre a 

diabetes e como cuidar da saúde. Se você morar longe do Hospital das Clínicas, nós 

daremos a seus pais dinheiro suficiente para transporte, para também acompanhar a 

pesquisa.  Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da 

pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que participaram da pesquisa. 
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Quando terminarmos a pesquisa algumas pessoas de outras universidades vão lê-la e então 

mandaremos todo esse material para uma revista científica. Se você tiver alguma dúvida, 

você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones na parte de cima desse texto. 
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Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa “Gamellito: 

desenvolvimento e avaliação de um health game para crianças e adolescentes com 

Diabetes Mellitus Tipo 1”, que tem o objetivo de desenvolver, aplicar e validar um game 

para diabetes chamado Gamellito e avaliar se seu uso traz para as sessões de atendimento 

psicológico o tema da doença na fala das crianças. Entendi as coisas ruins e as coisas boas 

que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer 

momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores 

tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste 

termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa.  

Londrina, ____de _________de __________.  

________________________________  

Assinatura do menor  

______________________ 

Vânia Maria Vargas 

CRP 08/04582 
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APÊNDICE 5 - QUESTIONÁRIO APRESENTADO AOS RESPONSÁVEIS NO 

MOMENTO DA ENTREVISTA INICIAL 

 
QUESTIONÁRIO PARA RESPONSÁVEIS 

 
DADOS INICIAIS 

 
Data da realização da entrevista com Responsáveis 
 ___/___/___ 
 
Nome do paciente 
___________________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento e Idade do paciente 
___________________________________________________________________ 
 
Nome do Responsável (Informante da entrevista) 
___________________________________________________________________ 
 

Parentesco:  
(   ) Mãe 
(   ) Pai 
(   ) Avó 
(   ) Avô 
(   ) Tia 
(   ) Tio 
(   ) Outro: _______ 

 

Está Estudando?  
(   ) Sim 
(   ) Não 

 

Em qual série?  
(   ) Não estuda 
(   ) 1º ano 
(   ) 2º ano 
(   ) 3º ano 
(   ) 4º ano 
(   ) 5º ano 
(   ) 6º ano 
(   ) 7º ano 
(   ) 8º ano 
(   ) 9º ano 

 

Em qual turno?  
(   ) Não estuda 
(   ) Matutino 
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(   ) Vespertino 
(   ) Integral 

 

Como é o rendimento escolar da criança/adolescente? * 
(   ) Não estuda 
(   ) Péssimo 
(   ) Ruim 
(   ) Regular 
(   ) Bom 
(   ) Ótimo 
(   ) Excelente 
 
Possui irmãos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Nome e idade dos irmãos 
___________________________________________________________________ 
 
Nome dos Responsáveis e Profissão 
___________________________________________________________________ 
 
Com quais pessoas reside atualmente?  
___________________________________________________________________ 
 
Renda Familiar (média): 

(   ) Menos de 1 salário mínimo (R$937); 
(   ) Entre 1 e 2 salários mínimos (R$937 a R$1.874); 
(   ) De 2 a 5 salários mínimos (R$1.874 a R$4.685) ; 
(   ) Mais de 5 salários mínimos (Acima de R$4.685); 
(   ) Outro:_______________ 
 
Intercorrências na situação familiar (ex: pais separados, doenças graves na família, 
etc.) 
___________________________________________________________________ 
 
Problemas complementares 
___________________________________________________________________ 
 
Data do diagnóstico do paciente 
___________________________________________________________________ 
 
Número de internações no último ano 
___________________________________________________________________ 
 
Comorbidades da DM1 
___________________________________________________________________ 
 
Esquema de tratamento realizado 
___________________________________________________________________ 
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Telefone residencial; Telefone celular (whatsapp);Telefone para recados (parentes, 
vizinhos, trabalho...) 
___________________________________________________________________ 
 
Disponibilidade de dias para a criança vir até o AE   
___________________________________________________________________ 

 
QUIZZ DE ATITUDES PARA RESPONSÁVEIS  

(ADAPTADO DO QUIZZ DAS CRIANÇAS) 
 
1) Seu/sua filho/a aplica a insulina sozinho/a? 
(  ) Sim, todas as vezes; 
(  ) Não, sempre outra pessoa aplica para ele/a; 
(  ) Às vezes ele/a se aplica e outras alguém aplica; 
 
2) Como ele/a faz a aplicação de insulina? 
(  ) Aplica a insulina com base no resultado da fita de acordo com a orientação do 
médico; 
(  ) Tenta adivinhar o valor da glicemia e vai pela intuição própria; 
(  ) Aplica sempre o mesmo valor independente da glicemia; 
 
3) Seu/sua filho/a costuma variar as partes do corpo onde aplica a insulina? 
(  ) Ele/a aplica só em um lugar que é mais fácil e dói menos; 
(  ) Ele/a tenta variar os lugares como os braços, pernas, barriga e bumbum; 
(  ) Só conseguimos aplicar se for na marra: ele/a evita aplicar ou deixar que alguém 
aplique; 
 
4)  Seu/sua filho/a aplica a insulina antes ou depois de comer? 
(  ) Antes, de acor do com o que ele/a pretende comer; 
(  ) Depois, de acordo com o que ele/a comeu;  
(  ) Só nos horários fixos que o médico passou: uma vez de manhã e uma vez a 
noite; 
 
5) Dependendo do que seu/sua filho/a vai comer ele/a muda a dose que aplica 
antes da comida? 
(  ) Sim;  
(  ) Não;  
(  ) Ele/a aplica sempre uma dose fixa e não muda; 
 
6) Quando seu/sua filho/a  faz o teste das fitinhas? 
(  ) Só quando ele/a se sente mal; 
(  ) De preferência antes das refeições e duas horas após; 
(  ) Só quando alguém manda e não tem como ele/a escapar; 
 
7) O seu/sua filho/a sabe os sinais que indicam que está tendo uma 
hipoglicemia? Ele/a sabe o que fazer?  
(  ) Ele/a não sabe os sinais e não sabe o que fazer; 
(  ) Ele/a toma água e se deita para passar; 
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( ) Ele/a come ou bebe alguma coisa doce na hora e avisa as pessoas que não está 
se sentindo bem;  
(  ) Ele/a aplica mais insulina; 
 
8) Seu/sua filho/a faz pequenos lanches entre as refeições? 
(  ) Sim;  
(  ) Não, só come três vezes ao dia;  
(  ) Na verdade, ele/a come o dia inteiro; 
 
9) Seu/sua filho/a sabe se precisa tomar insulina quando faz os lanches? 
( ) Sim, ele/a sabe que, se estiver fazendo contagem de carboidratos precisa contar, 
aplicar e depois comer; 
(  ) Não, ele/a acha que os lanches não contam para aplicar insulina; 
(  ) Ele/a acha que se não tiver fazendo contagem de carboidratos não precisa 
aplicar; 
 
10) Seu/sua filho/a come alguma coisa antes de dormir?  
(  ) Sim, para evitar hipoglicemia na madrugada; 
(  ) Não, a glicemia pode subir muito durante o sono;  
(  ) Ele/a não tem uma regra pra isso: tem dia que sim e tem dia que não; 
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APÊNDICE 6 - QUESTIONÁRIO INSERIDOS NO GAME, ATRAVÉS DOS 

QUIZZES, PARA OBTER RESPOSTAS DAS CRIANÇAS 

QUESTIONÁRIOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

(DISPONÍVEIS NO GAME EM FORMA DE QUIZZES) 

 
Gamellito - Olá! Eu sou o Gamellito! Moro no planeta Zaccari, que é muito doce!Ando me 
sentindo um pouco diferente dos meus amigos e estou cheio de dúvidas: Você pode me 
ajudar? 
 
 
QUIZZ 1- CONHECIMENTO  
 
Psicóloga - Se liga! Ganhe pontos ajudando o Gamellito com a resposta certa! 

 
1 - Comecei a beber muita água e fazer xixi toda hora, perdi muito peso e estou sentindo 
cansado e desanimado. O que pode ser? 
(  ) Pode ser diabetes!  
(  ) Parece catapora 
(  ) Esses são sintomas de Dengue 
(  ) Não se preocupa: é só descansar que passa 
(  ) não sei 
 
Médico: - Opa Gamellito!!! Esses sintomas são de diabetes!!! 

 
 

2 - Qual a faixa de variação normal da glicose no sangue? 
(  ) 100 -180 mg/dl 
(  ) 35-80 mg/dl 
(  ) 70-110 mg/dl 
(  ) 350-420 mg/dl 
(  ) não sei 

 
Médico: - A faixa normal da glicose é de 70 a 110 mg/dl. Graças a insulina você pode manter 
seus resultados próximo desses valores! 

 
 

3 - Caraca! acho que estou com Diabetes! Qual órgão gerou esse problema? 
(  ) coração 
(  ) pâncreas 
(  ) ouvido 
(  ) estômago 
(  ) não sei 

 
Médico: - O Diabetes tipo 1 acontece quando o Pâncreas não produz mais insulina. Por isso 
que você deve aplicar todos os dias! 

 
 

4 - O que o pâncreas deixou de produzir para o meu corpo? 
(  ) insulina 
(  ) células brancas 
(  ) hemácias 
(  ) urina 
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(  ) não sei 
 

Médico: - O pâncreas deveria produzir insulina! Ela que ajuda a glicose, que é a energia que 
vem dos alimentos, a entrar nas células para tudo funcionar. 

 
 

5 - O que preciso fazer para controlar o Diabetes tipo 1? 
(  ) tomar insulina, cuidar da alimentação, monitorar a glicemia e fazer atividade física 
(  ) fazer repouso e até parar de estudar 
(  ) comer mais doces para evitar fraqueza  
(  ) evitar comidas sólidas e só tomar líquidos  
(  ) não sei 

 
Médico: - Para ficar bem é preciso monitorar e aplicar insulina, alimentar-se nas quantidades 
e horários certos e fazer atividade física regularmente! 

 
 

6 - As vezes sinto que aumenta o suor, a vista fica embaçada, dá tontura,   que pode ser 
isso? 
(  ) Fraqueza 
(  ) Glicose 
(  ) Alto nível de glicemia no sangue (Hiperglicemia)  
(  ) Baixo nível de glicemia no sangue (Hipoglicemia)  
(  ) não sei 
 
Médico: - É hipoglicemia! Ela ocorre quando a glicose está muito baixa. Quando isso 
acontecer recomendo medir a glicemia e comer alguma coisa doce o mais rápido possível. 

 
 

7 - A aplicação da insulina pode ser em qualquer lugar do meu corpo? 
(  ) Só na barriga  
(  ) Tem que variar os lugares: barriga, coxas, bumbum e braços  
(  ) É nos dedos 
(  ) Na veia do braço 
(  ) Não sei 

 
Médico: - Os melhores locais para aplicação de insulina são longe das articulações e 
grandes vasos e de fácil acesso para você como: na barriga, coxa, bumbum e parte traseira 
dos braços.                                                                                                                                                                               

 
 

8 - Ouvi dizer que se eu não me cuidar corretamente posso ter problemas sérios nos olhos, 
pés e rins! É verdade? 
(  ) É verdade, mas se você tiver bons controles você pode evitar esses problemas!!!  
(  ) Falam isso só pra você ficar com medo. 
(  ) Claro que não!!!! Isso só acontece com quem tem outros tipos de diabetes 
(  ) É impossível isso acontecer 
(  ) não sei 
 
Médico: - Verdade Gamellito! O Diabetes descontrolado pode complicar ainda mais sua 
saúde. Por isso é importante se cuidar todos os dias para evitar que essas complicações 
apareçam! 

 
 

9 - Hummm não gostei nada dessa história de ficar me picando o dia todo! Até quando terei 
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que fazer tudo isso? 
(  ) só até completar 18 anos 
(  ) até você ficar comportado e não comer mais doces 
(  ) é um cuidado diário mantém você bem, mas que não tem previsão de terminar 
(  ) até você se casar 
(  ) não sei 

 
Médico: - Apesar de ser ruim fazer o teste das fitinhas e tomar injeções diárias, este tem 
sido o meio de sobreviver e se manter bem. Mas não tem previsão de terminar!  

 
 

10 - O que pode acontecer se eu não aplicar a insulina? 
(  ) nada, não vai ter diferença se aplicar ou não 
(  ) a glicemia irá subir bastante. Você pode passar mal ter que ir para o hospital e pode até 
entrar em coma! 
(  ) não sei 

 
Médico: - Sua glicemia irá ficar muito alta. A longo prazo você pode ter complicações e a 
curto prazo cetoacidose e precisar até de UTI, pois sua vida estará em risco.  

 
 

Gamellito: - VALEU!!!!! 
  

Psicóloga: - Você tem alguma dúvida também? Então dê um pause no game e pergunte 
para esse humano que está ao seu lado  brincando com você!  

 
 

QUIZZ 2 - ATITUDES 
 

Psicóloga: - Não se preocupe em dar uma resposta certa. O importante é ser sincero e 
contar pra ele como você faz!  

 
Gamellito: - Ainda fico perdido sem saber o que fazer para controlar o Diabetes, então vou 
trocar umas idéias com você! Me ajuda aí! 

 
1 - Você aplica a insulina sozinho? 
(  ) sim, todas as vezes 
(  ) não, sempre outra pessoa aplica pra mim 
(  ) às vezes eu me aplico e outras alguém aplica principalmente onde eu ainda não consigo 
 
Psicóloga: - Quanto antes você aprender a se virar sozinho mais independente você será! 

 
 

2 - Como você faz a aplicação de insulina? 
(  ) eu aplico a insulina com base no resultado da fita de acordo com a orientação do médico 
(  ) tento adivinhar o valor da glicemia e e vou pela minha intuição 
(  ) aplico sempre o mesmo valor independente da glicemia 

 
Psicóloga: - É importante medir a glicemia em diferentes horários do dia e assim ter como 
base valores para aplicação da insulina. 

 
 

3 - Você costuma variar as partes do corpo onde aplica a insulina? 
(  ) eu aplico só em um lugar que é mais fácil pra mim e dói menos 
(  ) eu tento variar os lugares como os braços, pernas, barriga e bumbum. 



254 

 

(  ) só conseguem aplicar se for na marra: eu evito aplicar ou deixar que me apliquem  
 

Psicóloga: - É importante fazer rodízio dos locais de aplicação para evitar a redução de 
sensibilidade ou absorção irregular da insulina. 

 
4 - Agora me diz: você aplica a insulina antes ou depois de comer? 
(  ) antes, de acordo com o que pretendo comer 
(  ) depois, de acordo com o que eu comi 
(  ) só nos horários fixos que o médico passou: uma vez de manhã e uma vez a noite 

 
Psicóloga: - Isso depende do tratamento prescrito. Fazendo contagem de carboidratos você 
deveria aplicar antes de comer.  

 
 
5 - Dependendo do que você vai comer você muda a dose que aplica antes da comida? 
(  ) sim  
(  ) não  
(  ) eu aplico sempre uma dose fixa e não mudo 

 
Psicóloga: - Se seu esquema de tratamento for a contagem de carboidratos deverá calcular 
a dose segundo a quantidade de carboidratos que pretende comer. 

 
 

6 - Quando você  faz o teste das fitinhas? 
(  ) só quando me sentir mal 
(  ) de preferência antes das refeições e duas horas após  
(  ) só quando alguém me manda e não tenho como escapar 

 
Psicóloga: - Sabendo os valores da sua glicemia você pode administrar seu tratamento. 

 
 

7 - O que você faz quando sente que está tendo uma hipoglicemia? 
(  ) tomo água e me deito que passa 
(  ) como ou bebo alguma coisa doce na hora e aviso as pessoas que não estou me 
sentindo bem 
(  ) aplico mais insulina 

 
Psicóloga: - Se puder tem que medir a glicemia o mais rápido possível, tomar algo com 
açúcar e avisar alguém. Tenha em mãos um documento que indique que você tem Diabetes 
e algumas balinhas!!! 

 
 

8 - Você faz pequenos lanches entre as refeições? 
(  ) sim  
(  ) não, só como três vezes ao dia  
(  ) na verdade, eu como o dia inteiro 

 
Psicóloga: - Para manter o equilíbrio do nível de açúcar no sangue (nem muito alto nem 
muito baixo) é importante fazer pequenos lanches entre as refeições. 

 
 

9 - Tem que tomar insulina quando fizer os lanches? 
(  ) sim, se tiver fazendo contagem de carboidratos precisa contar, aplicar e depois comer 
(  ) não, os lanches não contam para aplicar insulina 
(  ) se não tiver fazendo contagem de carboidratos não precisa aplicar 
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Psicóloga: - Se seu esquema de tratamento for a contagem de carboidratos sempre que 
comer algo deverá aplicar a dose equivalente de insulina. 

 
 

 
10 - Você come alguma coisa antes de dormir?  
(  ) sim, para evitar hipoglicemia na madrugada  
(  ) não, pode subir muito durante o sono  
(  ) não tenho uma regra pra isso: tem dia que sim e tem dia que não 

 
Psicóloga: - Se você tem tendência a ter hipoglicemia de madrugada é importante comer 
alguma coisa antes de dormir. 

 
Gamellito: - Que rotina puxada! Agora me conta: qual a parte mais difícil pra você? 
 
 
QUIZZ 3 - SENTIMENTOS 
 
Gamellito: - Agora me conta vai! Como você se sente com o diabetes? 
 
Psicóloga: - O gamellito também tem algumas dúvidas sobre como ele se sente e o que 
pode acontecer com ele. Vamos ajudá-lo? Será que você também se sente como ele? 
 
1 - O diabetes pode fazer eu ir mal na escola? 
(  ) Sim, sinto que vou mal em relação aos meus colegas; 
(  ) Às vezes… em alguns momentos sim, em outros não; 
(  ) Nada a ver: eu posso ir tão bem quanto quem não tem diabetes; 

 
 

2 - Você acha que eu devo contar às pessoas que eu tenho diabetes? 
(  ) Não conte pra ninguém é um segredo só seu; 
(  ) Tenho medo de contar e me tratarem diferente por isso 
(  ) Conte para seus amigos, família, professores. As pessoas que gostam de você vão lhe 
ajudar a se cuidar;  
 
 
3 - O que mudou na sua vida com o Diabetes? 
(  ) Tenho um pouco mais de trabalho todos os dias com a minha saúde mas dá pra levar 
uma vida praticamente normal; 
(  ) Ignoro isso, faço de conta que não aconteceu nada e sigo minha vida; 
(  ) É extremamente difícil - eu não estou aguentando mais; 
 
 
4 - Você acha que conseguiu se adaptar ao Diabetes? 
(  ) É trabalhoso, mas posso conseguir me adaptar e controlar o Diabetes; 
(  ) Acho quase impossível levar uma vida normal com o diabetes; 
(  ) Eu tenho medo do futuro por ter diabetes; 
 
 
5 - Você acha que as pessoas te tratam diferente? 
(  ) Sinto que algumas pessoas têm pena de mim; 
(  ) Sinto que algumas pessoas me protegem; 
(  ) Sinto que algumas pessoas têm medo de mim; 
(  ) As pessoas me tratam normalmente 
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6 - Você já passou por alguma situação em que sofreu preconceito?  
(  ) Sim, foi muito chato;  
(  ) Não, as pessoas não fazem isso comigo; 
(  ) Não sei se já sofri preconceito; 

 
 

7 - Me conta aí: você se preocupa com seu futuro?  
(  ) Sim, tenho medo de perder a visão, o pé… 
(  ) Às vezes, em alguns momentos penso nisso em outros não; 
(  ) Não penso e acho que não preciso pensar nisso;  

 
 

8 - Depois que você descobriu o diabetes, você acha que seus pais mudaram? 
(  ) Sim, é difícil eles não deixam mais eu fazer algumas coisas, e me protegem demais;  
(  )Mais ou menos, às vezes eles cobram algumas coisas de mim, mas nem sempre; 
(  ) Não, eles continuam os mesmos   
 
 
9 - Você acha que as pessoas exigem muito de você? 
(  ) Sim, elas querem controlar tudo o que eu faço;  
(  ) Mais ou menos… em alguns momentos me sinto cobrada, em outros não; 
(  ) Não, eles não parecem estar muito preocupados; 
 
 
10 - Mesmo com a rotina do tratamento, você acha que dá para levar uma vida normal?  
(  ) Sim, eu consigo fazer minhas atividades normalmente;  
(  ) Às vezes sim e às vezes não. Em alguns momentos fico bem e me cuido, em outros fico 
muito irritado e deixo de fazer algumas coisas;  
(  ) Não, é quase impossível ficar bem; 

 
 

11 - Será que dá para praticar exercício físico como qualquer pessoa? 
(  ) Sim! Dá para fazer qualquer esporte, na hora que quiser, e o tempo que quiser;  
(  ) É possível, mas precisa seguir a orientação do médico, e tomar alguns cuidados; 
(  ) Não! É impossível fazer qualquer exercício;  

 
 

12 - Você tem medo que aconteça alguma coisa com você? 
(  ) Sim, fico o tempo todo com medo de ficar muito doente;  
(  ) Às vezes tenho medo, e às vezes não; 
(  ) Nunca tenho medo e nem penso nisso; 

 
 

13 - Me conte: já te deixaram de lado por ter diabetes? 
(  ) Sim, muitas vezes já me senti rejeitado; 
(  ) Em alguns momentos e não sofri muito com isso;  
(  ) Não, acho que nunca sofri rejeição;  
 
Gamellito: - Tem alguma coisa que está difícil para você neste momento em relação ao 
diabetes ou a alguma parte da sua vida? 
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Quizz 04 – AVALIAÇÃO DO GAMELLITO 

 

Gamellito: Vamos conversar sobre o que você achou do Gamellito? Sua opinião é muito 

importante para nós! 

 

01 - O que você achou de jogar um game na sua sessão de terapia? 

(   ) Achei ruim. Prefiro outras atividades;  

(   ) Achei diferente. Nunca havia visto isso;  

(   ) Achei interessante. Aprendi muitas coisas; 

(  ) Achei o máximo! Tenho dificuldade em falar da Diabetes, mas com o Gamellito ficou 

muito mais fácil;   

 

 

2 - Você acha que aprendeu alguma coisa que não sabia ou não tinha certeza com o 

Gamellito? 

(   ) Todas as informações que tinham no jogo eu já sabia;  

(   ) Eu aprendi poucas informações novas. Já sabia da maioria;  

(   ) Aprendi muitas coisas novas;  

(   ) Foi muito mais fácil entender o cuidado que preciso ter comigo, através do jogo;   

 

 

3 - Houve alguma coisa que você não gostou no Gamellito? 

(   ) Eu não gostei do jogo inteiro;  

(   ) Eu gostei de algumas coisas, e de outras não;  

(   ) Eu gostei do jogo, menos das perguntas que precisava responder;  

(   ) Eu gostei de tudo! O Gamellito é meu amigo a partir de agora;  

 

 

4 - Você teve dificuldade para jogar? Qual? 

(   ) Tive dificuldade em entender o jogo todo;  

(   ) Tive dificuldade nas perguntas. Eu não entendia algumas informações;  

(   ) Tive dificuldade nos joguinhos. Demorou para eu pegar o jeito; 

(   ) Tive dificuldade de manter a glicemia do Gamellito no valor correto;  

 

 

5 - Você jogaria sozinho, com seus familiares e amigos se tivesse o jogo em casa? 

(   ) Eu não gostei de jogar aqui e não vou jogar em casa;  

(   ) Eu gostei de jogar aqui mas não quero jogar em casa;  

(  ) Eu gostei de jogar, vou levar pra casa, mas não quero apresentá-lo para outras pessoas;  

(  ) Eu com certeza vou levar o jogo pra casa e apresentar o Gamellito para todo mundo! 

 

 

6 - Fala aí com o adulto do seu lado! Você gostou do Gamellito? O que você sugere para ele 

ficar ainda mais legal??? 
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RESUMO 

Um problema para profissionais que atendem crianças com doenças crônicas é o 
de encontrar técnicas de atendimento que motivem o tratamento, evite as 
complicações da doença e mantenham a qualidade de vida dos pacientes. 
Psicólogos, inseridos no âmbito hospitalar, que participam de programas de 
atendimento para crianças com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), se deparam com o 
sofrimento das mesmas, angústia dos pais e preocupação das equipes de saúde, 
principalmente quando há baixa adesão ao tratamento. Diante dos riscos de 
complicações graves que rodeiam essa patologia; das dificuldades no atendimento 
psicológico de crianças com doenças crônicas e da tendência ao uso de jogos na 
área da saúde; desenvolveu-se o Gamellito Adventures, um jogo digital para 
crianças e adolescentes com DM1. Este jogo (game) propõe aos jogadores a 
realização de cuidados de automonitorização, aplicação de insulina, alimentação e 
atividade física em um personagem com DM1. Ao considerar esse contexto, tem-
se como objetivo apresentar Gamellito Adventures, como um dispositivo mediador 
na intervenção da psicologia em crianças com DM1 e realizar um estudo clínico 
para avaliar os alcances de sua utilização jogo, a partir de conceitos winnicottianos 
que enfocam o brincar e os objetos transicionais. Trata-se de uma pesquisa clínico-
qualitativa que se dotou do método clínico e teve como coleta de dados entrevistas 
com os pais, consulta de prontuário médico e a técnica do Desenho-Estória com 
Tema e a utilização do próprio game como mediador e instrumento de coleta no 
atendimento. Participaram deste estudo cinco crianças com diagnóstico de DM1 na 
faixa etária de sete a onze anos, sendo quatro meninas e um menino, atendidos no 
Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário da Universidade Estadual 
de Londrina. Foram realizadas duas sessões com os responsáveis, entrevista 
inicial e devolutiva, e quatro sessões com cada criança, sendo que a primeira e 
última foram aplicados os Desenhos-Estórias com Tema. As demais sessões foram 
explorados os recursos do game, dos cuidados básicos, minigames e quizzes. Os 
resultados evidenciaram que a utilização do Gamellito Adventures o faz um potente 
recurso terapêutico em sessão de atendimento psicológico de crianças com DM1. 
Os aspectos clínicos comuns percebidos nos estudos de caso foram: as questões 
maternas que envolvem os pacientes com DM1, o sentimento de se perceber 
diferente em relação a outras crianças em relação ao seu estado crônico, a 
dificuldade de simbolização, as passagens ao ato e a negação da doença. Em 
relação aos aspectos do jogo, o estudo dos casos possibilitou entender que o 
Gamellito Adventures se fez um disparador para a fala da criança em relação à sua 
doença e na medida em que favorece a simbolização, é mediador para estabelecer 
a transferência, a aproximação do conhecimento e a responsabilização, elementos 
essenciais para melhorar a adesão ao tratamento. O Gamellito Adventures dá 
subsídios para que a criança se sinta identificada ao personagem e possa, então, 
falar sobre ela e sua relação com o DM1 e passar da posição de alguém sempre 
“cuidada” para um agente ativo: e cuidador. 

 

Palavras-Chave: Diabetes Mellitus tipo 1; Psicologia; Jogos digitais. 
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ABSTRACT 
 

A problem for professionals who treat children with chronic diseases is to find care 
techniques that motivate treatment, avoid complications of the disease and maintain 
the quality of life of patients. Psychologists in the hospital who participate in care 
programs for children with Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) are faced with their 
suffering, parents' anguish and concern of health teams, especially when there is low 
adherence to treatment. Faced with the risks of serious complications surrounding 
this pathology; the difficulties in the psychological care of children with chronic 
diseases and the tendency to use games in the health area; developed the Gamellito 
Adventures, a digital game for children and adolescents with T1DM. In considering 
this context, we aim to present Gamellito Adventures as a mediator device in the 
intervention of psychology in children with T1DM and conduct a clinical study to 
evaluate the scope of their game use, based on Winnicottian concepts that focus on 
playing and the transitional objects. It is a clinical-qualitative research that was 
endowed with the clinical method and had as data collection interviews with the 
parents, consultation of medical records and the technique of Drawing-Story with 
Theme and the use of Gamellito Adventures itself as mediator and instrument 
collection. Five children with DM1 diagnosed in the seven to eleven years age group, 
four girls and one boy, attended the Specialized Ambulatory of the University Hospital 
of the State University of Londrina (AEHU / UEL). Two sessions were carried out with 
those responsible, initial and devolution interview, and four sessions with each child, 
the first and last one being applied the Theme-Story Drawings. The other sessions 
explored the features of Gamellito Adventures, basic care, minigames and quizzes. 
The results showed that the use of Gamellito Adventures makes it a powerful 
therapeutic resource in the psychological treatment session of children with T1DM. 
The common clinical aspects perceived in the case studies were: the maternal issues 
involving patients with T1DM, the feeling of perceiving themselves differently in 
relation to other children in relation to their chronic state, the difficulty of 
symbolization, the passage to the act and the denial of the disease. Regarding the 
aspects of the game, the study of the cases made it possible to understand that the 
Gamellito Adventures was a trigger for the speech of the child in relation to its 
disease and insofar as it favors symbolization, it mediates to establish the 
transference, the approximation of the knowledge and accountability, essential 
elements to improve adherence to treatment. Gamellito Adventures gives the child 
the ability to feel identified and can then talk about her and her relationship with 
T1DM and move from the position of someone always "cared for" to an active agent: 
and caregiver. 
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RESUMEN 

 

Un problema para profesionales que atienden a niños con enfermedades crónicas es 
el de encontrar técnicas de atención que motiven el tratamiento, evite las 
complicaciones de la enfermedad y mantengan la calidad de vida de los pacientes. 
Los psicólogos, insertados en el ámbito hospitalario, que participan en programas de 
atención para niños con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), se enfrentan al sufrimiento 
de las mismas, angustia de los padres y preocupación de los equipos de salud, 
principalmente cuando hay baja adhesión al tratamiento. Ante los riesgos de 
complicaciones graves que rodean esta patología; de las dificultades en la atención 
psicológica de niños con enfermedades crónicas y de la tendencia al uso de juegos 
en el área de la salud; se desarrolló el Gamellito Adventures, un juego digital para 
niños y adolescentes con DM1. Este juego (game) propone a los jugadores la 
realización de cuidados de automonitorización, aplicación de insulina, alimentación y 
actividad física en un personaje con DM1. Al considerar este contexto, se tiene como 
objetivo presentar a Gamellito Adventures, como un dispositivo mediador en la 
intervención de la psicología en niños con DM1 y realizar un estudio clínico para 
evaluar los alcances de su utilización juego, a partir de conceptos winnicottianos que 
enfocan el juego y los objetos transicionales. Se trata de una investigación clínico-
cualitativa que se ha dotado del método clínico y tuvo como recolección de datos 
entrevistas con los padres, consulta de prontuario médico y la técnica del Dibujo-
Estrategia con Tema y la utilización del propio Gamellito Adventures como mediador 
e instrumento de recolección en la atención. En este estudio participaron cinco niños 
con diagnóstico de DM1 en el grupo de edad de siete a once años, siendo cuatro 
niñas y un niño, atendidos en el Ambulatorio de Especialidades del Hospital 
Universitario de la Universidad Estadual de Londrina (AEHU / UEL). Se realizaron 
dos sesiones con los responsables, entrevista inicial y devolutiva, y cuatro sesiones 
con cada niño, siendo que la primera y última fueron aplicados los Dibujos-Historias 
con Tema. Las demás sesiones se exploraron los recursos del Gamellito 
Adventures, de los cuidados básicos, minijuegos y concursos. Los resultados 
evidenciaron que la utilización del Gamellito Adventures lo hace un potente recurso 
terapéutico en sesión de atención psicológica de niños con DM1. Los aspectos 
clínicos comunes percibidos en los estudios de caso fueron: las cuestiones maternas 
que involucran a los pacientes con DM1, el sentimiento de percibir diferente en 
relación a otros niños en relación a su estado crónico, la dificultad de simbolización, 
los pasajes al acto y la negación de la enfermedad. En cuanto a los aspectos del 
juego, el estudio de los casos posibilitó entender que el Gamellito Adventures se hizo 
un disparador para el habla del niño en relación a su enfermedad y en la medida en 
que favorece la simbolización, es mediador para establecer la transferencia, el 
conocimiento y la responsabilidad, elementos esenciales para mejorar la adhesión al 
tratamiento. Gamellito Adventures da subsidios para que el niño se sienta 
identificado al personaje y pueda entonces hablar de ella y su relación con el DM1 y 
pasar de la posición de alguien siempre "cuidada" para un agente activo: y cuidador. 
 
Palabras clave: Diabetes Mellitus tipo 1; Psicología; Juegos digitales. 
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PALAVRAS INICIAIS 

 

A presente Tese é resultado de uma pesquisa realizada em hospital fruto de 

minha experiência clínica de 23 anos atendendo crianças com Diabetes Mellitus tipo 

1 (DM1). Compreende a utilização do Gamellito Adventures, como uma estratégia 

lúdica no atendimento de crianças com DM1. A pesquisa clínica com o Gamellito 

Adventures busca em em cinco casos clínicos, tendo como fundamentação teórica 

as contribuições de inspiração winnicottiana. 

Apresento alguns aspectos de minha trajetória como psicóloga em hospital, 

para facilitar a compreensão das motivações que originaram este estudo. Voltando 

no tempo, ingressei no Hospital Universitário (HU), da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) em 1994 e a partir de uma breve experiência de atendimento a 

pacientes obesos, me inseri na Clínica de Endocrinologia. Essa escolha implicou em 

participar também de um projeto multidisciplinar de atendimento a pacientes com 

DM1, pelo qual sou psicóloga responsável até a atualidade. 

Esse projeto foi organizado em 1984, sendo uma referência como um dos 

ambulatórios pioneiros a contar com uma equipe multidisciplinar para o atendimento 

e educação em DM1 no Brasil, conforme descrito no relato de experiência de 

Almeida (2007). Em funcionamento até o presente momento, conta com uma equipe 

que atende em média 25 pacientes por ambulatório, que comparecem à consulta a 

cada três meses, em grupos divididos por faixa etária que abrange desde crianças 

até idosos.  

 O papel como psicóloga que venho realizando desde então, sempre teve um 

lugar valorizado nessa equipe, a qual sempre considera os aspectos subjetivos 

importantes desde o momento do diagnóstico, que é repentino e cercado de grande 

impacto emocional para o paciente e sua família. Doença crônica ainda sem cura, o 

DM1 requer a implantação de rotina rígida na vida das crianças e adolescentes. 

Envolve controle da alimentação, várias aplicações de injeções diárias de insulina, 

monitorização da glicemia com picadas nos dedos e a necessidade de vigilância 

constante de alterações que devem ser identificadas e corrigidas corretamente. A 

equipe oferece o atendimento médico, trata as crises agudas e acompanha no 

ambulatório o tratamento insulínico intensivo. Ao mesmo tempo, também propõe 

atividades educativas para habilitar e treinar as crianças e suas famílias para o 

gerenciamento da doença.  
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Diante dessa realidade, recebo encaminhamentos de todas as áreas 

envolvidas como medicina, nutrição, enfermagem e serviço social. Também são 

acolhidos os pedidos de atendimento por busca espontânea que vêm diretamente 

dos pacientes e das famílias que participam deste ambulatório. Embora alguns 

pacientes consigam incorporar os cuidados à sua rotina, uma das maiores  

dificuldades que se apresentam nesse campo é a adesão ao tratamento. Cada 

paciente vai administrar essa realidade à sua maneira e de fato, são inúmeras as 

formas possíveis de equacionar o que significa ter e cuidar de uma doença crônica 

como o DM1.  

Esses impasses são multiplicados quando se trata de crianças ou 

adolescentes. Diante da demanda da equipe e dos pais, preocupados com  as 

consequências futuras do DM1, e diante de crianças ou adolescentes refratários ao 

tratamento médico, surge a solicitação para o meu atendimento. É importante avaliar 

o quanto antes e se necessário intervir, no modo como a criança lida com a própria 

doença, pois isto pode afetar definitivamente sua saúde, por decisões tomadas num 

momento ainda inicial do desenvolvimento cognitivo e emocional. Para isso, 

podemos utilizar o brinquedo, a fala, as produções gráficas, como técnicas de 

intervenção na clínica com crianças. Porém, com frequência, sabemos que a 

emergência subjetiva de quem a trouxe, nem sempre coincide ou mesmo existe na 

própria criança. Isso posto, muitas vezes ficamos diante de uma criança que nos 

“diz” (por meios diversos) que está tudo bem, enquanto resultados de exames, 

queixas familiares e médicas apontam o contrário.   

Essa contradição, entre o que era solicitado pelos pais e equipe, e o que a 

criança estava disposta a trazer como conteúdo para o atendimento era fonte de 

grande dificuldade para minha atuação. Por exemplo, sobre como lidar com a baixa 

preocupação da criança com as consequências a longo prazo, quando de fato se 

sabe o quanto a realidade costuma ser dura com os pacientes mal controlados. 

Principalmente porque desde cedo a criança e o adolescente podem tomar decisões 

e assumir determinadas posturas frente aos cuidados com o DM1, sem refletir 

adequadamente sobre as consequências para toda sua vida.  Era preciso organizar 

algum tipo de vivência que pudesse contribuir para aumentar a capacidade de 

análise sobre seu futuro em constante ameaça de sérias complicações da doença.  

Especialmente no que tange ao atendimento de crianças, devemos admitir 

que ainda há algumas lacunas teóricas e técnicas. Também existem diferentes 
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posicionamentos dentro da própria psicanálise que são divergentes sobre em que 

momento podemos considerar alguém suficiente e autônomo em seu 

desenvolvimento emocional e cognitivo para decidir sobre seu atendimento. Minha 

experiência demonstrou que com as crianças vale experimentar várias 

possibilidades na tentativa de escutar, questionar essa posição, para provocar a 

viabilidade de nossa oferta de atendimento. É um desafio encontrar meios para 

produzir algum tipo de reflexão com a criança, a partir de seus próprios interesses. 

Deste modo, vale esclarecer que a iniciativa da realização deste estudo, que se 

permite utilizar novos dispositivos e experimentar novas técnicas num contexto 

hospitalar e universitário, consiste em uma tentativa de promover avanços que 

contribuam nesse sentido. 

Outra constatação frequente é que apesar do empenho da equipe e da minha 

oferta em explorar os aspectos inconscientes envolvidos, o paciente as recusava e 

passava sua vida, repetindo, sem se dar conta, um modo autodestrutivo de se 

relacionar com a doença. Como a doença é crônica, a cada três meses o mesmo 

paciente acabava retornando ao projeto, mantendo constantemente péssimos 

índices glicêmicos, sem realizar cuidados com a alimentação, exercícios ou a 

automonitorização da glicemia. A longo prazo, essa rotina contínua do diabetes mal 

controlado trás graves complicações, podendo gerar crises agudas, às vezes 

controladas com internações assim como, também pode levar à morte.  

Cabe observar, que em uma cidade de porte médio como Londrina, não 

existem muitas opções de oferta para atendimento especializado para o DM1 no 

setor público. Ou seja, a menos que busque atendimento particular, o paciente não 

tem muita escolha em relação à equipe que o atende. Do mesmo modo, a equipe 

atende o mesmo paciente por muitos anos, dificultando que ela ignore sua própria 

limitação em ajudá-lo. Essa situação pode ser tomada pela equipe como um desafio 

objetivo que se direciona à busca de mais conhecimento, por modos diferentes de 

abordagem em relação à forma como são realizados os atendimentos, as 

orientações e as atividades educativas. Porém, a relação com o paciente durante 

tanto tempo pode se tornar mais emocional e oscilar entre tentativas insistentes e 

protetoras a situações opostas de “perda de paciência” e de confrontos acalorados. 

Não estamos livres das mesmas questões transferenciais envolvidas nesta situação, 

porém, temos certo amparo teórico que nos possibilita uma dimensão diferente a 
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respeito das questões humanas, e quando possível contamos com a ajuda de 

supervisão e análise pessoal.  

Mesmo sem atender à criança, certo contato é mantido com minha presença 

constante ao longo de vários anos no mesmo ambulatório. Observo diretamente ou 

por meio dos relatos da equipe, modos singulares de se relacionar com a própria 

doença, que geram diversas trajetórias, com diferentes desfechos. Essa experiência, 

mostra que a oferta de um espaço analítico na infância, pode contribuir para 

ressignificação de aspectos subjetivos envolvidos na relação com o DM1 e fazer 

diferença em seu destino. Essa relação não é absolutamente exata porque alguns 

pacientes com boa adesão na infância, podem ter problemas referentes a isso 

apenas na adolescência e também apresentar complicações precoces. Porém 

aqueles que tiveram pouca adesão na infância, que pode se complicar ainda mais na 

adolescência são fortes candidatos a terem complicações do DM1 já primeiros anos 

da juventude. Dentro destas podem surgir a perda de visão ou membros, falha renal 

com necessidade de hemodiálise. Essas limitações podem despertar certa 

implicação do paciente, ainda que tardia, de tentar reverter sua situação e cuidar 

corretamente do DM1. Contudo, à essa altura, mesmo que esse evento abra 

possibilidade para mudança em relação ao modo de lidar com a doença, o DM1 

dificilmente possibilita uma segunda chance para as complicações que já afetaram 

sua saúde. 

 Em outras palavras, essas observações me motivaram a experimentar 

estratégias que pudessem contribuir para que a demanda de atendimento pudesse 

surgir antes do aparecimento das complicações da doença. Alguns do trabalhos e 

experiências foram publicados ou apresentados em congressos e são descritos com 

mais detalhes na introdução.  

Nessa direção, participei dos treinamentos da equipe para conhecer 

características e o tratamento para DM1, visitei alguns serviços e centros de 

tratamento para conhecer outros modelos de intervenção. Fui voluntária de uma 

colônia de férias com 120 crianças que é organizada anualmente pela Escola 

Paulista de Medicina e a Associação de Diabetes Juvenil de São Paulo (ADJ). Foi 

uma experiência enriquecedora para todos os participantes: equipe, crianças e 

adolescentes e a partir desta vivência organizei juntamente com minha equipe nossa 

própria colônia de férias em Londrina.  
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 Algumas vezes utilizei a modalidade de atendimento em grupo com pais, com 

as crianças e adolescentes. A atividade em grupo sempre trouxe notáveis 

contribuições, mas sua oferta não foi uma proposta fixa e constante no meu 

atendimento, pois sempre dependeu de vários fatores que oscilaram. Por exemplo, a 

disponibilidade e interesse simultâneos de pacientes e familiares para trabalhar em 

determinados momentos questões comuns e outros momentos a prioridade em tratar 

questões individuais. De todo modo sempre que o grupo seja viável aproveito a 

oportunidade para propor algum trabalho nessa modalidade. 

Nos atendimentos individuais o brinquedo e as técnicas gráficas tradicionais,  

nem sempre contribuíam satisfatoriamente para avaliar questões emocionais 

envolvendo especificamente o DM1. Nesse sentido fiz uma abordagem mais direta  

por meio de entrevistas e realizei um estudo com o objetivo de registrar como as 

crianças explicavam o DM1 em suas próprias palavras. Utilizar essa abordagem 

específica com as crianças trouxe à tona a predominância de fantasias e pouco 

conhecimento sobre sua própria doença, que intensificaram seu sofrimento psíquico.  

 Pesquisei materiais que reunissem algum tipo brinquedo ao conteúdo do 

DM1,  pois os materiais lúdicos que dispunhamos não favoreciam esse tipo de 

abordagem. Após algumas pesquisas, encontrei alguns que não atendiam às minhas 

necessidades de trabalho, seja por utilizarem outro idioma ou por não possibilitarem 

a expressão das vivências com o DM1. Num espaço criativo propiciado pelas 

sessões com um pré-adolescente, assim como no Jogo do Rabisco de Winnicott, 

surgiu um desenho, que aos poucos se transformou em um jogo. Essa atividade se 

mostrou bastante útil para o adolescente, que por meio desse material específico, 

conseguiu expressar e trabalhar seu sofrimento psíquico que estava interferindo nos 

cuidados com a doença. 

Este material me inspirou para a construção de um jogo de tabuleiro 

estruturado, que reproduzia um dia completo na rotina de uma criança com DM1. 

Esse jogo possibilitou tanto realizar atividades no atendimento individual como em 

grupo. Também gerou algumas pesquisas que demonstraram maior motivação das 

crianças para virem ao atendimento da psicologia. Além disso possibilitou à elas 

expressarem, por meio dele, várias questões que envolviam tanto a doença, sua 

rotina, sentimentos e outras questões de seu interesse.  

Ao apresentar este trabalho em alguns eventos de Psicologia estabeleci 

contato com outros grupos de pesquisa que também tinham propostas de 
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atendimentos clínicos com enquadres diferenciados. Um deles, foi a X Jornada do 

APOIAR em 2012, promovida pelo Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica 

Social, coordenado pela Professora Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo, do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Essa parceria deu início à 

realização de pesquisas conjuntas, entre elas, a aplicação do Teste do Desenho na 

Chuva em crianças com DM1 e a intervenção psicológica a pais de crianças com 

Diabetes Mellitus tipo 1.  

Em seguida comecei a ter contato com as possibilidades crescentes dos 

jogos que utilizam da tecnologia para envolver pacientes em atividades de 

reabilitação e tratamentos de saúde. O contexto universitário em que estou inserida, 

facilitou meu contato com outras áreas para viabilizar esse projeto, embora não 

tenha sido nada fácil, nem rápido todo o processo de seu desenvolvimento. Foi 

assim, que surgiu o Gamellito Adventures, um jogo original, recentemente 

desenvolvido por uma equipe de profissionais da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), em parceria com a startup1 Coffee & Coffee Interactive. Esse dispositivo 

digital é utilizado como um dos instrumentos nesta pesquisa.  

Com o propósito de aprimoramento das práticas de pesquisa, busquei o 

Programa de Pós Graduação em Psicologia Clínica da USP, com a orientação da 

Professora Leila Salomão de la Plata Cury Tardivo, na linha de pesquisa de 

Intervenções Clínicas em Instituições e Práticas Clínicas Psicológicas: 

Fundamentos, Procedimentos e Interlocuções. O objetivo principal da pesquisa que 

originou essa Tese de Doutoramento, foi apresentar o Gamellito Adventures como 

proposta de dispositivo lúdico no atendimento de crianças com DM1, bem como 

compreender aspectos clínicos em cinco casos atendidos, inspirado nos conceitos 

de Winnicott.  

Essa tese está dividida em cinco capítulos. No primeiro capítulo 

apresentamos os fundamentos teóricos que nortearam este estudo. Seu início 

compreende uma visão geral sobre o DM1, as especificidades que impactam a vida 

de uma criança a partir de seu diagnóstico, discorremos sobre sua rotina, o 

tratamento necessário e as complicações da doença. 

Em seguida abordamos intervenções da psicologia dirigidas às crianças com 

DM1, discutindo as propostas e os problemas que ainda persistem e desafiam essa 

                                                      
1  companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades 
inovadoras no mercado. 
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prática. Trouxemos alguns aspectos relativos às especificidades do trabalho no 

hospital para ampliar este cenário para em seguida afunilar o tema para a clínica 

com crianças. Partimos principalmente dos conceitos de Winnicott, que utiliza o 

brinquedo como um dispositivo que intermedia a relação terapêutica, algumas 

questões do espaço potencial. Destacamos e discutimos algumas dificuldades 

especialmente quando nosso atendimento envolve crianças com doenças crônicas e 

as várias urgências subjetivas no hospital. Apresentamos as pesquisas que 

utilizaram jogos e brinquedos específicos para DM1 e o crescente uso da tecnologia 

e games voltados para a área da saúde. A descrição do Gamellito Adventures está 

descrita no apêndice. 

No segundo capítulo são apresentados os objetivos e a justificativas para a 

realização desta pesquisa. O terceiro capítulo mostra a descrição do percurso 

metodológico tecendo alguns pontos a respeito do método clínico, as etapas 

realizadas, os instrumentos, a descrição da instituição  método utilizado, descrição 

da instituição. O quarto capítulo é dedicado a apresentação dos resultados e as 

análises realizadas.    

No quinto capítulo fazemos uma discussão e considerações que puderam ser 

obtidos na pesquisa, as contribuições e limites que a ferramenta pode somar ao 

atendimento de crianças com DM1. Partindo dos resultados clínicos realizamos 

algumas articulações com alguns pontos que nortearam a fundamentação teórica. 

Apresentamos algumas reflexões e considerações sobre as transformações na 

técnica do atendimento infantil que fazem uso da tecnologia, discutindo possíveis 

contribuições e problemas que esta pode agregar enquanto espaço potencial na 

clínica contemporânea.  

No sexto capítulo, apresentamos as considerações finais e sugestões de 

novos estudos que podem contribuir frente aos desafios da clínica psicanalítica 

dirigidas às crianças com DM1. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO TEÓRICA 
 

Este capítulo reúne os principais fundamentos teóricos que nortearam este 

estudo. Este trabalho se refere ao uso de um jogo digital, o Gamellito Adventures 

(VARGAS, et al, 2016), como um dispositivo na intervenção com crianças com 

Diabetes Mellitus tipo 1(DM1).  

Para trazer este assunto à tona, iniciamos apresentando uma visão geral 

sobre o DM1, enfatizando as especificidades que impactam a vida de uma criança a 

partir do diagnóstico. Discorremos sobre sua rotina, o tratamento, alguns desafios e 

complicações da doença. Ao final da primeira parte apresentamos o que consiste o 

trabalho em equipe, Educação em Diabetes e as questões ligadas à adesão ao 

tratamento.  

Em seguida resumimos e analisamos algumas propostas de intervenções 

com crianças com DM1 descritas na literatura, apontando alguns problemas que 

ainda persistem e desafiam essa prática. A partir de conceitos de Winnicott, 

apresentamos algumas propostas de atuação que utilizam o brinquedo como um 

dispositivo que intermedia a relação terapêutica.  Discutimos sobre algumas técnicas 

no atendimento de crianças, principalmente quando envolve doenças crônicas, 

especificamente o DM1.  

Com o propósito de contribuir para atingir melhores resultados nestas 

intervenções, apresentamos pesquisas que utilizaram jogos e games na área da 

saúde. Para finalizar apresentamos o Gamellito Adventures (VARGAS, et al, 2016). 

Como o instrumento é inédito, apresentamos algumas pesquisas e pré-testes 

realizados com o Gamellito. Descrevemos as etapas e processos de sua construção, 

os elementos do game, informações do DM1 e as estratégias com base na 

Psicologia utilizados em seu desenvolvimento. Em outras palavras, quais aspectos 

teóricos da Psicologia, do Diabetes e do atendimento com crianças fundamentam o 

uso de um game na intervenção clínica.  

 

1.1 DIABETES MELLITUS TIPO 1: ALGUMAS NOÇÕES BÁSICAS 

 

O Diabetes Mellitus tipo 1 é uma doença metabólica autoimune que se revela 

principalmente na infância e adolescência (IDF, 2015, MARUICHI, et al., 2012). No 

último atlas publicado pela IDF, estima-se que existem aproximadamente 542 mil 
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casos de DM1 no mundo entre zero e catorze anos, número que aumenta em torno 

de 3% o que representa 86 mil novos casos diagnosticados a cada ano. No Brasil, 

calcula-se que 30.900 casos já foram diagnosticados, atrás apenas dos EUA (84.100 

mil) e da Índia (70.200 mil), (IDF, 2015). O grande número de brasileiros acometidos 

pelo DM1 traz um grande impacto no índice de mortalidade e morbidade, e gera 

altos custos financeiros (SBD, 2016).  

O DM1 é uma das doenças crônicas mais comuns e graves da infância,  tem 

aparecimento rápido e intenso que necessita de tratamento imediato com insulina, o 

qual deverá continuar ininterruptamente (IDF, 2015; SBD, 2016). Isto significa que 

imediatamente após o diagnóstico de DM1, a criança terá sua rotina submetida à 

uma série de restrições e adaptações, que impactam diretamente sua vida, 

acarretando repercussões físicas, sociais e psicológicas (MAIA ; ARAÚJO, 2004; 

PERA; et al, 2008;).  

Essa condição se inicia quando o pâncreas deixa de produzir insulina e, 

portanto, a glicose não entra nas células do corpo fazendo subir os níveis de açúcar 

no sangue (IDF, 2015). Historicamente, Gomes (2015) destaca que apenas após 

1921 as perspectivas de tratamento do diabetes com uso da insulina foram 

descobertas, no estudo que deu o prêmio nobel de Medicina à Banting e seus 

colaboradores.  

Desde então, a partir da publicação dos dados do Diabetes Control and 

Complications Trial (DCCT, 1993), se estabeleceu que os pacientes com DM1 

devem fazer uso da insulina. Significa que devem corrigir as alterações metabólicas 

para manter a glicemia em níveis próximos da faixa normal, fazer dieta e se possível 

praticar exercícios físicos regularmente (COUTINHO, et al, 2014). A avaliação do 

controle glicêmico é um dos itens mais importantes do tratamento de pacientes com 

DM1 (CALLIARI; MONTE, 2008). A automonitorização glicêmica é feita pela medida 

da glicemia capilar, realizada pela punção de ponta do dedo. Este é o melhor 

método para avaliação imediata da glicemia que propicia informações fundamentais 

do momento do controle e permite ajustes e correções (ANDRADE, 2013). A 

avaliação do controle glicêmico, em médio prazo, é feito por exame laboratorial de 

Hemoglobina Glicada (HbA1c), que possibilita a previsão de evolução para 

complicações micro e macrovasculares (DCCT, 1993). Os valores referenciais para 

o tratamento de crianças e adolescentes em todas as faixas etárias, segundo 

Nambam et al. (2015) são Hemoglobina Glicada ideal de 6,05 mg/dl e ótima de 7,5 
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mg/dl. Esta referência permite conhecer o que de fato os pacientes fazem no dia a 

dia em termos de cuidados, pois captura a média de 2 meses.  

As novas diretrizes da SBD (2015) orientam que o paciente com DM1 tenha 

atendimento médico especializado. Esta orientação recomenda que o paciente deve 

ser atendido por um Endocrinologista, em consultas regulares, ao menos três vezes 

por ano ou sempre que ocorram novas intercorrências que exijam novo atendimento. 

O tratamento inadequado pode acarretar morte ou diminuir a qualidade de vida pelo 

aparecimento de severas complicações no futuro (IDF, 2015). As complicações mais 

comuns são retinopatia (com potencial perda de visão); nefropatia, (que pode causar 

falência renal); neuropatia; perturbações circulatórias; implicações gastrointestinais; 

genito-urinárias; disfunções sexuais; riscos de ulceração e amputação das 

extremidades dos membros inferiores (NEGRATO, 2001; ISPAD, 2015).  

De acordo com Delamater et al. (2014) estudos indicaram que os 

adolescentes subestimam o aparecimento de complicações associadas ao DM1. Os 

mesmos autores acrescentam que o período logo após o diagnóstico apresenta mais 

oportunidades de intervenção, quando diante do sofrimento inicial os pacientes e 

familiares eram mais receptivos e aceitavam melhor o encaminhamento para o 

atendimento do Psicólogo. A posição de Delamater et al. (2014) é compartilhada 

também por Ramos e Ferreira (2011) que verificaram uma correlação significativa 

entre tempo de diagnóstico do diabetes e adesão, mostrando que quanto maior o 

tempo que o participante apresenta a doença, maior a dificuldade em manter os 

níveis glicêmicos estabilizados e aderir às orientações prescritas. Ambas 

observações indicam a importância da criação de propostas de intervenção em 

idades precoces ou quando o paciente está nos primeiros anos do diagnóstico 

(DELAMATER et al., 2014; RAMOS e FERREIRA, 2011). 

 Até o momento, não existe uma forma de prevenção sobre o DM1, mas é uma 

das doenças mais pesquisadas ao redor do mundo, com esforços contínuos das 

ciências em busca da cura ou de melhores tratamentos (SBD, 2015). Novas 

perspectivas de tratamento buscam alcançar resultados de melhora no controle da 

glicemia no DM1, que se aproxime mais próximo possível do equilíbrio fisiológico 

(DIB; TSCHIEDE; NERY, 2008).  

Além do aprimoramento para um tratamento mais preciso, muitas novidades 

com influência da tecnologia têm objetivo de facilitar os procedimentos de 

autocuidados e amenizar o desconforto dos pacientes (SBD, 2015). Como exemplos, 
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a SBD (2015) refere os novos tipos de insulina que podem ser aplicadas por 

equipamentos automatizados e programáveis, ainda os dispositivos menos invasivos 

para monitoramento em forma de adesivos, a tendência da insulina oral. Também 

estão sendo realizadas pesquisas com células-tronco, vacinas, que prometem 

revolucionar o cenário terapêutico para o diabetes (MAGALHÃES; BASTOS e 

BARROSO, 2016). Assim, espera-se que em breve sejam implantadas novas 

possibilidades de tratamento que possam, entre outras coisas, reduzir o número de 

injeções diárias nas crianças, o que seria extremamente importante e facilitaria muito 

a aderência aos esquemas terapêuticos (SBD, 2015).  

Além de muitos fatores que dificultam o tratamento da doença, especialmente 

no Brasil os custos com insumos e medicações são considerados altos para a maior 

parte da população. Nesse sentido o Ministério da Saúde implantou o Plano de 

Reorganização da Atenção ao Diabetes Mellitus (BRASIL, 2002), que assegura o 

fornecimento gratuito de alguns insumos e medicamentos básicos para o tratamento 

do DM1 à pacientes cadastrados. No entanto algumas tecnologias novas não estão 

incluídas nesta política pública, ainda tem um alto custo e são pouco acessíveis para 

grande parte da nossa população (SILVEIRA, 2016).  

Apesar dos avanços científicos, dos investimentos públicos de saúde e do 

empenhos das equipes especializadas, o DM1 continua sendo um desafio para 

todos: pacientes, familiares e profissionais da saúde (GRECO-SOARES; 

DELLÁGLIO, 2017). É grande o número pacientes que apresentam controle 

glicêmico insatisfatório e pouca adesão ao tratamento (SEIXAS; MOREIRA e 

FERREIRA, 2016).  

A pouca adesão tem grande impacto no curso da doença, porque as tarefas 

do tratamento do DM1 envolvem a realização de atividades diárias que dependem 

do paciente e sua família (SBD, 2015). As atividades, devem possibilitar que o 

paciente e familiares sejam capazes de “(…) administrar insulina adequadamente e 

monitorar os níveis glicêmicos, reconhecer os sintomas de hipoglicemia e agir para 

normalizar a situação(…)” (SBD 2015, p.92). Além disso o mesmo guideline 

recomenda a regulação das necessidades alimentares e de cuidados para a prática 

de atividade física como parte do cuidados com o DM1 recomendados. Em outras 

palavras, estas recomendações envolvem vários aspectos de diferentes áreas a 

serem abordados e para isso reúne profissionais especializados no cuidado de cada 

uma delas (TONETTO e GOMES, 2007). São as equipes multidisciplinares que se 
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organizam para realizar o atendimento para pacientes com DM1 (CATANI; SOUZA, 

2015). 

Segundo Silva (2003), até os anos 50, os médicos atuavam sozinhos com os 

pacientes, contando no máximo com auxiliares das áreas de enfermagem e 

farmácia. A partir da Segunda Guerra Mundial houve uma reestruturação no 

entendimento e conceito de saúde, que foi preconizado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) como: “(...) o estado do mais completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de enfermidade” (SCLIAR, 2007, p 29). Desde então 

a partir desta concepção ampliada de saúde e dos inúmeros avanços científicos e 

especializações da Medicina, segundo este autor o papel do médico vem sendo 

constantemente redefinido. Scliar (2007) afirma que passou a ser imprescindível a 

presença de outros profissionais para oferecer atenção integral e ampliada de 

saúde.  

Frente às definições e limites do tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 1 

(DM1), os Guidelines que padronizam e organizam as definições e as práticas 

terapêuticas ressaltam a importância do Psicólogo nas equipes multidisciplinares. 

Segundo recomendações do último consenso da Sociedade Internacional para 

Diabetes em Pediatria e Adolescência (ISPAD, 2015) uma das indicações oficiais é 

de que o Psicólogo é um profissional recomendado para realizar as seguintes 

atividades: 

(…) faça uso das técnicas cognitivo comportamentais relacionadas à 

resolução de problemas, definição de metas, habilidades de comunicação, 

entrevistas motivacionais, resolução de conflitos familiares, habilidades de 

enfrentamento e gestão de estresse. (LANGE, et al, 2014, p.81). 

 

A indicação de Lange (2014) definem as atividades do Psicólogo e de certo 

modo indicam sua formação teórica para que sejam preferencialmente as de 

orientação comportamental e motivacional. No Brasil, as discussões e novos 

modelos que derivam do conceito de saúde preconizado pela OMS foram 

construídos a partir da década de 1980, quando se estruturou e implementou o 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2009). Neste novo cenário, surgiram 

equipes multidisciplinares organizadas em torno de determinadas patologias 

médicas, na tentativa de oferecer assistência que contemplasse o maior número de 

aspectos envolvidos no tratamento de seus pacientes (TONETO e GOMES, 2007). 

Segundo Vasconcelos (2002), a equipe multidisciplinar é caracterizada pela troca de 

informações entre duas ou mais especialidades, mas se possível que possam se 
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tornar interdisciplinares para tenham uma interação que se possa produzir 

modificações e enriquecimento que de alguma forma criem novos conhecimentos.  

Uma iniciativa comum das equipes com o propósito de produzir trocas 

consiste em organizar cursos e treinamentos para que todos possam “falar a mesma 

linguagem”, padronizando o conhecimento sobre a patologia em que se pretende 

trabalhar (PEDUZZI, 2011). Segundo Catani e Souza, (2015) não se espera 

necessariamente que uma única linguagem seja utilizada, mas seria desejável que 

todos os profissionais envolvidos pudessem partilhar este espaço comum para 

escutar e respeitar o conhecimento uns dos outros. Sobre a organização das 

equipes, Winnicott (1966) afirma que uma equipe desorganizada contribui para a 

desorganização psíquica do paciente e recomenda que o próprio ambiente deve se 

tornar um facilitador, ou seja, aquele que com seu acolhimento favorece a integração 

do paciente. Nesse sentido, sobre os cuidados da Psicologia com crianças com 

DM1, é recomendado que: “Todos os especialistas em saúde mental e 

comportamental devem ter treinamento em diabetes e sua gestão” (DELAMATER, et 

al., 2014:15).  

Em relação às padronizações sobre a prática clínica com DM1, as diretrizes 

sobre educação e recomendações gerais estão reunidos nos guias: da International 

Diabetes Federation (IDF), da American Diabetes Association (ADA), da American 

Association of Diabetes Educators (AADE), da International Society for Pediatric and 

Adolescent Diabetes (ISPAD) e no Brasil da Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD). De acordo com estas referências, são propostos métodos padronizados de 

Educação em Diabetes, a fim de capacitar o paciente e família a se tornarem aptos 

para executar o tratamento corretamente, como apresentamos a seguir.  

 

1.2 O CAMINHO DA EDUCAÇÃO EM DIABETES 

 

Quando o DM1 surge, impõe a necessidade imediata de implantação de um 

tratamento intensivo, que geralmente inclui internação hospitalar (SWIFT, 2007). Em 

seguida aos primeiros socorros que acompanham o momento do diagnóstico surge a 

necessidade de habilitar a família da criança ou do adolescente a realizar o 

tratamento em casa (DELAMATER, et al., 2014:15). Esse tratamento exige a 

realização de exames, monitorização constante da glicemia capilar, aplicação de 

injeções de insulina e controle alimentar (TORRES, et al, 2011). Esses 
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procedimentos devem ser repetidos várias vezes, diariamente, sem previsão de 

término, visto que até o presente momento a doença não tem cura (SBD, 2015). 

Porém, os autocuidados podem ser realizados em casa e a criança pode levar sua 

vida com certa autonomia. Segundo Swift, (2007): 

 

(...) a educação em diabetes é um processo educativo estruturado, 
que requer uma equipe interdisciplinar treinada e que deveria estar 
disponível para todos os pacientes com DM1 desde o momento do 
diagnóstico e então ser oferecido de modo continuado. (SWIFT, 
2007, p 104).  

 

De fato, o que Lange et al (2014) chamam de Educação em Diabetes consiste 

em um padrão de ações educativas para capacitar o paciente com conhecimento, 

habilidade e técnica para o autocuidado, realizar o manejo das crises e fazer 

adaptações necessárias no seu estilo de vida. Deste modo, por meio da Educação 

em Diabetes os paciente e os familiares podem gerenciar o tratamento e assim 

atingir o melhor controle glicêmico possível (LANGE, et al, 2014). Para estes 

autores, o objetivo é prevenir as complicações crônicas e, acima de tudo, manter a 

qualidade de vida.  

A partir da década de 1930, nos Estados Unidos a Educação em Diabetes 

passou a ser discutida e conquistou sua importância no manejo clínico dos pacientes 

com DM1. A Associação Americana de Diabetes (ADA) e a Associação Americana 

de Educadores em Diabetes (AADE) organizaram um protocolo de Educação em 

Diabetes: o National Standards for Diabetes Self-Management Education (DSME). 

Neste protocolo são indicados sete critérios de avaliação da qualidade dos 

resultados obtidos com um programa de Educação em Diabetes:  1) prática de 

atividade física regular; 2) mudança no hábito alimentar; 3) boa adaptação 

psicossocial; 4) adesão ao esquema posológico da medicação; 5) auto-

monitorização adequada da glicemia capilar; 6) redução do risco de complicações 

crônicas (melhora no controle glicêmico); 7) capacidade do indivíduo de corrigir 

corretamente hipo e hiperglicemias, (HAAS, et al., 2012).  Embora alguns aspectos 

são básicos em todo programa de Educação em Diabetes, inúmeros trabalhos sobre 

sua efetividade não chegaram a um consenso sobre um programa que pudesse ser 

universal e eficaz (SWIFT, 2007). A recomendação é aliar o tratamento insulínico 

intensivo aos programas que possam combinar intervenção educacional e 

comportamental, adaptadas ao contexto sociocultural do paciente (SBD, 2015).  
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Esta recomendação é importante principalmente porque chama a atenção 

para a necessidade de contextualização e do uso de técnicas especiais para 

Educação em Diabetes quando esta se dirige às crianças. Para Cruz (2017) as 

estratégias de educação em saúde devem considerar a faixa etária, e no caso das 

crianças com DM1 recomenda que os pacientes devem ser estimulados a serem 

participativos. Para atingir esse propósito,  a mesma autora indica a técnica do 

brinquedo terapêutico, cujo objetivo é de preparar a criança para situações 

desconhecidas e minimizar os traumas decorrentes dela. Sobretudo, porque a 

orientação sobre o DM1 envolve um conteúdo maçante, que agrega muitas 

restrições à vida dos pacientes, acrescenta Cruz (2017). 

Vargas (2013) realizou um estudo chamado “Palavras Doces: observações 

sobre a escuta psicanalítica de crianças sobre seu DM1”, em que registrou como as 

crianças explicavam o DM1 em suas próprias palavras. O estudo foi apresentado em 

mesa redonda no Congresso Mundial de Saúde Mental: Inclusão Social por meio de 

Intervenções Interdisciplinares em Buenos Aires. Os resultados revelaram conteúdos 

de culpa pelo aparecimento da doença, medo do futuro, sentimento de desalento 

após o surgimento do DM1. O mesmo estudo demonstrou que além da necessidade 

de um trabalho educativo dirigido às crianças, também é preciso um trabalho clínico, 

em que se possa acessar e trabalhar o modo como a criança significa a doença.  

Sobre isso, quando Tardivo (2004) descreve algumas funções do Psicólogo 

no APOIAR, Laboratório que também realiza trabalhos em enquadres diferenciados, 

cita  Barus-Michel (2001) afirmando que o sofrimento é uma expressão emocional 

que acompanha uma interrupção do sentido ou uma representação difícil de se 

entender. A autora acrescenta que “(...) a reinscrição em um contexto significativo 

permite ao paciente assimilar novamente o sofrimento ou mesmo destituí-lo” 

(BARUS-MICHEL, 2001).  

Winnicott (1975) afirma que a interação ocorre em um espaço potencial: uma 

área intermediária entre paciente e analista, cujo campo relacional permite uma 

prática que valoriza a busca de um sentido partilhado para a criação e a 

intersubjetividade. Em outras palavras sua afirmação evidencia que o saber não está 

apenas na equipe: o “saber” da criança (que inclui tudo que se refere à sua 

subjetividade) deve ser conhecido, de modo que as duas subjetividades possam 

interagir: da criança e do Psicólogo. O autor não se refere apenas à relação 
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psicoterapêutica, mas também quanto ao modo de trabalhar de forma 

multidisciplinar.  

As especialidades recomendadas pelo DSME (2012) para compor centros de 

Educação em Diabetes compreendem várias áreas que englobam os diferentes 

aspectos envolvidos no DM1. Envolve a participação de profissionais como 

enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, médicos, psicólogos, especialistas em 

atividades físicas, oftalmologistas e podólogos. Fazendo uma análise sobre o que 

significa ser atendido por tantos profissionais, Winnicott (1966) observa a 

importância da qualidade deste contato enfatizando o contato com o médico: 

 
(...) a inexistência de um choque pessoal entre o paciente e o 

médico como pessoas inteiras: é feita uma visita ao médico, é 
encontrado um processo de doença, prescrito um tratamento e a 
doença é curada, mas ninguém travou conhecimento com ninguém, 
nenhuma pessoa chocou-se com outra. (WINNICOTT, 1966, p. 167). 

 

 Segundo o autor é preciso envolvimento, estabelecer uma relação 

verdadeira, em uma comunicação emocional profunda, que favoreça a ocorrência de 

gestos autênticos e espontâneos, como afirmaram Tachibana e Aiello-Vaisberg 

(2007). Silva, et al (2009),  afirmam que os conteúdos educativos do DM1 devem ser 

planejados cuidadosamente, com objetivos de aprendizagem definidos. Além da 

faixa etária etária, estes autores ressaltam que devem ser considerados o grau de 

escolaridade, os fatores culturais, socioeconômicos e os aspectos psicossociais. 

Silva et al. (2009) acrescentam que de preferência sejam usadas técnicas 

participativas, criativas e personalizadas, de modo a estreitar a relação entre o 

paciente e a equipe multiprofissional. Esse posicionamento reforça a afirmação 

anterior de Winnicott sobre a importância do contato autêntico.  

De acordo com as fases do processo de aprendizado a AADE (2012) organiza 

alguns objetivos para a educação em diabetes. São os objetivos: 1) imediatos - 

aumentar o conhecimento; 2) intermediários - desenvolver atitudes que levem à 

mudança de comportamento; 3) pós-intermediários - melhora clínica e metabólica; 4) 

a longo prazo - melhora do estado de saúde e qualidade de vida prevenindo ou 

reduzindo as complicações crônicas, (LANGE, et al., 2014). A iniciativa de aumentar 

o nível de conhecimento do paciente sobre a doença, parte da idéia de que uma vez 

que o paciente saiba mais, entende os riscos envolvidos e adere mais ao tratamento 

(RODRIGUES; VIEIRA; TORRES, 2010) Consequentemente, se sente fortalecido 
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em sua motivação para realizar os cuidados necessários (BARCELÓ et al., 2003; 

GRILLO, et al, 2013). 

Os esforços da educação em diabetes visam favorecer a adesão ao 

tratamento de DM1, uma temática muito discutida nesta área, sem a qual podem 

advir comprometimentos graves à saúde do paciente. Para Nascimento (2014) o 

conceito de adesão remete ao comportamento do paciente frente às recomendações 

de seu tratamento, como o uso de medicações, dieta e mudanças no estilo de vida. 

Se o paciente cumpre pelo menos 80% do que lhe é recomendado, obedecendo 

doses, horários e tempo de tratamento, ele é um paciente que adere ao tratamento 

(PANCIERI, 2016).  Todavia, o mesmo autor afirma que apenas um terço dos 

pacientes portadores de doenças crônicas são aderentes ao tratamento.  

Dentre os motivos da não adesão, são apontados a falta de acesso aos 

medicamentos, não aceitação da doença, conflitos na relação entre paciente e 

profissional de saúde e falta de conhecimento sobre a doença (TURCATTO 

GIMENES; ZANETTI; HAAS, 2009). Ou seja, estes autores apontam inúmeras as 

barreiras que impedem o bom controle metabólico e dificultam a adesão ao 

tratamento. Para lidar com estas dificuldades o ISPAD (2015) recomenda que:   

 

Profissionais de saúde mental devem estar disponíveis interagir não 
apenas com pacientes e famílias em visitas de clínica para realização 
de triagem e mais completa avaliações do funcionamento 
psicossocial, mas também para apoiar a equipe de diabetes no 
reconhecimento e gerenciamento de saúde mental e de problemas 
de comportamento. (DELAMATER, et al. 2014, p. 232). 

 

Nesse sentido Delamater et al., (2014) enfatizam que as soluções para a 

dificuldade de adesão estão preferencialmente ligados aos trabalhos 

psicoeducativas e de modificação do comportamento. Entretanto, alguns autores 

ressaltam que além dos trabalhos psicoeducativos, o trabalho clínico do Psicólogo 

oferece importante contribuição (OLIVEIRA; BISCONCINI e VARGAS, 2013). 

Marcelino e Carvalho (2005)  afirmam que a dificuldade de adesão é muitas vezes 

enfrentada pela equipe com mais vigor, orientações e mais técnicas de aporte 

objetivo. Porém, acrescentam que o problema nem sempre é a falta de 

conhecimento e pode encontrar respostas de origem emocional. Em outras palavras 

significa dizer que a Psicologia tem sua própria clínica, com teoria e técnicas para 

abordar as questões emocionais, que porventura estejam dificultando a adesão ao 

tratamento.  
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Segundo Andrade (2013) a influência dos aspectos afetivo-emocionais no 

controle glicêmico de crianças com DM1 podem ser observados de várias maneiras: 

se evidenciam na recusa em seguir às orientações médicas, no falseamento dos 

resultados das automonitorização, na dificuldade em seguir as restrições 

alimentares, nos períodos depressivos em que os pacientes verbalizam sua vontade 

de desistir do tratamento. Segundo Marcelino e Carvalho (2005)  os próprios 

pacientes se questionam, expressam seu estranhamento diante do que não 

conseguem dominar ou entender em si mesmos e se queixam das incoerências 

entre o que sabem, o que gostariam e o que acabam fazendo. Porém, Oliveira, 

Bisconcini e Vargas (2013) atribuem as dificuldades emocionais à questões 

inconscientes que muitas vezes não são identificadas pelos próprios pacientes, mas 

podem ser acessadas e melhoram no decorrer de um processo de atendimento 

clínico.  

Finco e Bertoncini (2016) mostraram em uma pesquisa com 10 adolescentes 

e familiares que a descoberta da doença trouxe sentimentos como medo, ansiedade, 

sofrimento e incerteza quanto ao futuro. A adaptação alimentar foi a maior 

dificuldade encontrada em seis artigos na revisão de literatura realizada por Borsoi, 

et al, (2016), que também ressalta a importância do acolhimento das angústias e 

dúvidas das famílias e das crianças, por parte da equipe como um todo. Marcelino e 

Carvalho (2005, p. 72) afirmam que o DM1 influi no emocional da criança “devido 

aos cuidados incessantes para controle da doença, medo das possíveis 

complicações e o simples fato de se sentir diferente dos demais. Profissionais de 

outras áreas também verificam a influência dos aspectos emocionais na rotina de 

cuidados com a doença nos serviços e centros especializados de atendimento às 

crianças e adolescentes com DM1 (TOUSO et al, 2016; SASAKI, 2014; CECÍLIO et 

al, 2016). Estes estudos mostram que os aspectos subjetivos têm crucial relevância 

no modo como o paciente se posiciona em relação ao DM1. De qualquer forma 

apesar de tantos e diversificados modos para realizar trabalhos educativos e clínicos 

com os pacientes, a dificuldade de adesão ainda persiste em uma grande parte dos 

pacientes e é este desafio que nos move nesta pesquisa. 

 

 

1.3 INTERVENÇÕES PARA O TRATAMENTO DO DM1  
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A maioria das intervenções visa aumentar a adesão ao tratamento que, 

segundo Leite e Vasconcelos (2003) ocorre quando os pacientes realizam 80% do 

tratamento prescrito da automonitorização, aplicação de insulina, alimentação e 

atividade física. Os autores consideram que além da realização, é importante 

observar os horários e as habilidades nos procedimentos, além da tomada de 

decisões adequadas para cada situação do tratamento.  

Como estratégias para melhorar a adesão, as intervenções focam na 

aquisição de conhecimentos, nas habilidades, na mudança e incorporação de 

atitudes de cuidado, assim como, no trabalho psicológico para melhorar o equilíbrio 

emocional dos pacientes. Algumas intervenções relevantes para a exposição desta 

tese são apresentadas nesta parte da introdução. 

Nas demandas dos cuidados com a saúde do corpo são necessários outros 

conhecimentos que orientem em outras perspectivas e traduzam as aspirações dos 

indivíduos para além da dimensão corporal (AYRES, 2009). No caso do DM1, 

mesmo com os tratamentos médicos adequados, a tecnologia disponível e os 

esforços em educação em diabetes, muitos pacientes não conseguem aderir ao 

tratamento e manter bons controles. Além de exames, medicamentos, dieta e 

exercícios físicos, o equilíbrio emocional é um aspecto que influi sobre a doença, 

podendo descontrolar e agravar o quadro (GEED, 2001).  

Além de outros profissionais acionados em suas especialidades clínicas para 

auxiliar no tratamento e compor equipes multidisciplinares, como no caso do 

atendimento especializado na área de nutrição, enfermagem, assistência social, 

educação física, o psicólogo também é convocado para esta tarefa (CHAMORRO; 

MARTINEZ; TOMAZ, 2001). O que justifica a presença do psicólogo nas equipes 

que atendem pacientes com DM1 se refere ao fato que o diagnóstico e sua 

cronicidade produzem grande impacto nas vidas dos pacientes e podem comportar 

importante sofrimento psíquico (MAIA; ARAÚJO, 2004; PERA et al., 2008; SILVA, 

2014).  

Para Marcelino e Carvalho (2005):  

(…) o diabetes também influi no emocional da criança. Isso ocorre 
devido aos cuidados incessantes para controle da doença, medo das 
possíveis complicações, mal-estar provocado pelos sintomas de 
hiper e hipoglicemia, o fato de ser “diferente”. Sendo assim, é 
necessário um acompanhamento da criança não só por médicos, 
mas também por outros profissionais da saúde, entre eles o 
psicólogo, objetivando elaboração dos aspectos referentes à doença 
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e suas repercussões emocionais. (MARCELINO; CARVALHO, 2005, 
p.73). 

 

Com todo esse impacto, profissionais da saúde recomendam que no caso dos 

pacientes com DM1, é importante ajudar os pacientes a tomarem decisões 

conscientes em relação à doença e ao seu tratamento, que os motive a encarar a 

batalha diária de controles glicêmicos, aplicação de insulina, dieta alimentar e 

atividade física (ALLATTA, 2012) 

Leite (2015) separa as intervenções com pacientes com DM1 em três níveis: 

educacionais, comportamentais e afetivas. As educacionais se referem à várias 

intervenções para ensinar o autocuidado e incentivar a adesão ao tratamento. São 

apontados três esferas importantes a serem consideradas na parte educacional 

(LEITE, 2015): a cognitiva (conhecimento sobre a doença, tratamento, 

automonitorização e reconhecimento de complicações),  a de habilidades (aplicação 

de insulina e medição da glicemia capilar) e a de atitudes (aplicação dos 

conhecimentos adquiridos, convívio positivo com a doença na família e na 

sociedade, boa relação com os profissionais de saúde). As intervenções 

comportamentais reúnem técnicas e estratégias simples, como envio de lembretes 

via mensagens de celular, ligações telefônicas, facebook, aplicativos de celular. São 

intervenções que vinculam as atividades terapêuticas com eventos do cotidiano; 

simplificam a frequência das doses das medicações e usam vias de administração 

não-invasivas para melhorar a adesão ao tratamento. Por último Leite (2015) chama 

de intervenções afetivas aquelas que incentivam o envolvimento dos familiares no 

tratamento, em que são trabalhados possíveis conflitos que estas relações podem 

gerar, estimulando o estabelecimento de uma relação de confiança e credibilidade 

entre equipe, família e pacientes. A autora conclui que a participação ativa do 

paciente, aumenta sua motivação para o tratamento. As intervenções propostas por 

Leite são complementares entre si e podemos observar que ao dizer da participação 

ativa, pressupõe-se um posicionamento do paciente, algo mais do que uma simples 

aquisição de comportamentos ou apropriação de conhecimento. 

O proponente de trabalhos de educativos não precisa ser psicólogo. Muitas 

intervenções para melhorar a adesão são protagonizadas por enfermeiros, 

nutricionistas, médicos, entre outros. Este foi o caso da intervenção relatada por 

Serrabulho et al. (2015), proposta pela Associação Protectora dos Diabéticos de 

Portugal (APDP), que tiveram como objetivo aumentar a adesão ao tratamento e 
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melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A intervenção consistiu em realizar 

grupos focais seguida de pesquisa com a aplicação de questionários. Após a 

intervenção os participantes da pesquisa (91 adolescentes e 278 jovens adultos) 

evidenciaram melhora nos hábitos alimentares saudáveis e adesão satisfatória à 

atividade física, insulinoterapia e vigilância glicêmica. No entanto, persistiu controles 

metabólicos inferiores ao esperado, ao que os autores atribuíram à componentes 

subjetivos que dificultaram o controle da doença. Embora os autores não tenham 

definido quais eram esses componentes especificamente, reconhecê-los é dar um 

espaço para importância da subjetividade do paciente.  

Estudos recentes (LIMA, 2016; SILVA; et al., 2016; CHAVES et al., 2015) têm 

pesquisado a Educação em Diabetes em unidades de saúde regidas pela Estratégia 

Saúde da Família (ESF), evidenciando a importância crescente que envolve o 

cuidado multidisciplinar com o diabetes. Santos (2014) e Figueira (2017) realizaram 

pesquisas envolvendo discussões mediadas pelos Mapas de Conversação e fizeram 

avaliações sistemáticas do tipo “antes e depois”. Ambos os estudos concluíram que 

as intervenções com os Mapas de Conversação contribuíram para melhora do 

conhecimento, para aumentar a adesão ao tratamento, e para diminuir a taxa de 

hemoglobina glicada. Entretanto embora os Mapas de conversação tenham 

ilustrações coloridas que permitem falar sobre o DM1, seu uso é mais apropriado 

com adultos.  

As estratégias de Educação em Diabetes devem considerar a faixa etária dos 

pacientes adequando seus conteúdos para que possam compreendidos em cada 

momento evolutivo. Sistematizando as intervenções da psicologia a partir de oito 

pesquisas, Borsoi et al. (2016) fizeram uma revisão sistemática sobre intervenções 

para crianças com DM1 no Brasil e classificaram os trabalhos. Deste modo podemos 

verificar que os estudos podem conter diferentes focos, faixas etárias, distintos 

públicos e modos de intervir de acordo com os aspectos que são priorizados. 

Segundo estes autores as intervenções são realizadas em serviços públicos ou 

privados e podem ter o psicólogo como protagonista ou inserido como membro em 

equipes de educadores. Podem ter como referencial diferentes linhas da psicologia, 

com pequeno ou grande número de participantes e focar na própria equipe, 

familiares, pacientes, escolas, entre outros. Alguns estudos usam questionários para 

balizar os resultados emocionais com dados de saúde. Muitos são de cunho 

educativo, alguns partem de uma perspectiva clínica tradicional em que predominam 
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os aspectos subjetivos e outros buscam novos modos de atuação clínica que reúna 

os aspectos educativos, mas possam manter suas características clínicas (BORSOI, 

et al., 2016). Esta última proposta que reúne aspectos educativos e clínicos é muito 

questionada e discutida como uma questão pertinente ao atendimento de pacientes 

com DM1, principalmente em relação à viabilidade e compatibilidade de unir 

atividade educativa e atendimento clínico, quando a base de sustentação teórica é a 

psicanálise.  

Barus-Michel (2001) incentiva o psicólogo clínico a aplicar o princípio da 

indagação e da ação para que ambas possam enriquecer reciprocamente sua 

prática. Sendo assim, descrevemos algumas propostas de atuação diferenciadas 

que ao mesmo tempo buscam manter sua referência teórica de base. São trabalhos 

que arriscam um pouco mais, agregando algumas inovações que buscam contribuir 

na construção de novas possibilidades clínicas com os pacientes com DM1.  

Em relação às intervenções com a família alguns estudos indicaram a 

importância de práticas educativas com os pais, os avós e as escolas (REAGAN; et 

al, 2017; FARIAS, 2014; LEITE, et al, 2008). Vários estudos têm como foco a 

intervenção com a família (BORSOI et al., 2016; FINCO e HENNEMANN 

BERTONCINI, 2016). Almeida, et al. (2012) enfatizam os aspectos sócio-familiares 

(o suporte social, familiar e o nível de conflitos) exercendo uma poderosa influência 

no comportamento de adesão ao tratamento e na qualidade de vida do adolescente. 

Segundo o autor, as variáveis psicológicas, a percepção de barreiras ao tratamento, 

o stress face à doença e na percepção de autoeficácia são exemplos destes 

aspectos. Algumas pesquisas mostram que o apoio dos pais no manejo do diabetes 

influencia positivamente as crianças e os adolescentes a aderirem ao tratamento e a 

controlar a glicemia (WU, 2015; MOORE et al., 2013; WYSOCKI; BUCKLOH; 

GRECO, 2009). Nesse contexto, o estudo de  Cameron et al. (2008) sugere que seja 

observada a qualidade da interação que o adolescente mantém com a família e o 

tipo de influência (positiva ou negativa) que ela exerce no manejo do diabetes pelo 

adolescente. A família da criança e do adolescente também deve ser incluída no 

processo de cuidado, já que é a primeira cuidadora e o elo entre o indivíduo e o 

profissional de saúde (ALMEIDA, et al., 2012). Leal et al. (2012) corroboram esses 

achados quando referem que a relação empática entre os profissionais de saúde e a 

família facilitará a incorporação do tratamento por parte da criança e do adolescente 

e sua integração na sociedade. 
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CORRER, et al. (2013) ao entrevistar adolescentes com DM1 afirmaram que 

a doença altera a dinâmica familiar. Os autores observaram que a alteração ocorre 

nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais, interferindo no enfrentamento da 

doença pelo adolescente gerando conflito, medo, insegurança e superproteção. 

Todavia, esses aspectos não foram identificados como fatores centrais, uma vez que 

não interferiram diretamente nos sonhos, planejamentos, autopercepção e auto 

imagem dos adolescentes (CORRER et al., 2013). Um estudo envolveu a 

intervenção clínica com pais de crianças com Diabetes Mellitus tipo 1 (VARGAS; 

TARDIVO e MESQUITA, 2015). Os autores analisaram três casos em que se 

observou que a família deve servir como moderadora na função de amenizar os 

efeitos negativos da enfermidade para que a criança possa atingir equilíbrio e assim 

executar de maneira adequada sua função em relação à doença. 

Outra estratégia bastante utilizada como intervenção com pacientes com DM1 

é a formação de grupos de apoio. Os grupos incentivam a prática do autocuidado 

por meio da troca de informações, considerando a vivência dos pacientes e de seus 

familiares. Oliveira et al. (2013) ressalta a importância de se ter cuidado para que as 

informações veiculadas não assumam uma proposta de verticalização, mas 

permitam que os sujeitos tomem uma posição ativa e trace as próprias metas a 

serem alcançadas no processo terapêutico. Brandão (2016) verificou que as 

atividades educativas em grupo fez os participantes demonstrarem melhor aceitação 

do diabetes, aumentou o conhecimento das complicações crônicas e melhorou a 

motivação para o autocuidado. Além disso, sanou as dúvidas sobre a técnica correta 

de aplicação da insulina e os fez aceitar melhor o regime terapêutico do tratamento 

do DM1,  melhorando o controle glicêmico. Alguns autores ressaltam que o 

compartilhamento das experiências e das vivências de pessoas envolvidas no 

processo em busca de soluções enriquece o conhecimento e aponta novas 

perspectivas para os envolvidos (BORBA et al., 2012). 

As intervenções com crianças e adolescentes em grupos podem ser 

centradas na mudança de crenças e de comportamentos, assim como, no aumento 

da motivação para a adesão aos auto-cuidados, segundo Ogden (1999). Este autor 

preconiza o Modelo de Crenças da Saúde e a Teoria da Motivação Protetora. O 

Modelo de crenças de Saúde fornece uma organização das variáveis psicológicas 

relevantes para a compreensão da adesão ao tratamento do DM1 e visa a promoção 

da saúde. Propõe práticas que visam explorar as cognições e através da informação 
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pretende mudar as crenças para a aquisição de comportamentos saudáveis. Na 

mesma linha de pensamento, outros estudos comportamentais visam melhorar a 

adesão explorando e desmistificando as ideias que as crianças têm sobre a sua 

saúde e o tratamento (ALMEIDA, 2003; SOUSA, 2003). A Teoria da Motivação 

Protectora postula que a adesão terapêutica se relaciona com a percepção da 

gravidade e ao mesmo tempo com a eficácia da resposta do organismo em se 

proteger desta gravidade adotando ao tratamento correto (OGDEN,1999). Assim 

para estes autores é preciso trabalhar tanto as fantasias que as crianças têm sobre a 

doença como dar noções de realidade sobre o que pode lhes ocorrer, deixando-as 

totalmente a par da situação de sua doença.  

Marcelino e Carvalho (2008) realizaram várias intervenções combinando o 

trabalho em grupo com diferentes técnicas projetivas e de dinâmicas de grupo, para 

conhecer e trabalhar os aspectos emocionais de crianças com DM1. As intervenções 

com utilização de técnicas projetivas em vários encontros do grupo consistiram no 

uso de desenhos temáticos, a partir da vivência das crianças antes e após o 

diagnóstico da doença, uso de modelagem com argila, e solicitação do desenho da 

árvore. Também foram utilizadas técnicas de dinâmica de grupo, como de 

“encantamento” e de construção de estórias em grupo. O resultado do conjunto 

destas intervenções mostrou que várias projeções estavam relacionadas aos 

sentimentos de medo, preocupação e dor trazidos pela doença. Enquanto uma 

pesquisa e ao mesmo tempo ação, a realização do acompanhamento psicológico em 

grupo contribuiu para a elaboração destes sentimentos. Este estudo recorreu à 

várias técnicas para mediar o atendimento com a criança, justamente porque é por 

meio de alguns dispositivos e técnicas, dentro de um espaço potencial (como foi 

definido por Winnicott) que ocorre a espontaneidade e a criação de significados para 

o sofrimento.  

Também trabalhando com dinâmicas em grupo, Queiroz et al., (2016) 

realizaram intervenções sensibilizando a criança com DM1 para o cuidado de si. O 

estudo vislumbrou a possibilidade de apreender parte da realidade, que foi 

constituída junto às crianças, mediada por dinâmicas criativas e sensíveis.  Com 

esse propósito, a pesquisa analisou a aplicabilidade de dinâmicas de grupo, como 

forma de sensibilização da criança para o cuidado de si, por meio de suas próprias 

experiências. Como resultados da pesquisa, o referido método estimulou as crianças 
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à sair da egocentricidade, criando nos participantes outros sentimentos, como afeto 

e emoção partilhados quando tratavam de temas cujos interesses eram comuns. 

Para orientar crianças em idade pré-escolar, por exemplo, devido à sua pouca 

maturidade, pode-se utilizar técnicas com uso do brinquedo terapêutico, cujo objetivo 

é de preparar a criança para situações desconhecidas e minimizar os traumas 

decorrentes dela (MELO; LEITE, 2008). Na linha das abordagens psicoeducativas 

com crianças e adolescentes também têm mais efetividade a utilização de filmes, 

jogos, brinquedos, aplicativos de celular e mensagens de texto (NILUFAR; et al, 

2016). Podemos justificar a apropriação destas intervenções com crianças e 

adolescentes recorrendo à importância dos objetos transicionais de Winnicott, tendo 

em vista a relevância que ele dá às relações objetais principalmente no início da 

vida. A diversidade de tentativas de intervenção abordam diferentes ângulos do 

problema da adesão. Vamos analisar em seguida as intervenções segundo a 

perspectiva de um trabalho psicoeducativo ou com maior ênfase no atendimento 

clínico, enquanto uma prática exclusiva da psicologia. 

 

1.3.1 Psicoeducação ou Psicoterapia 

 

A literatura é farta de intervenções educativas e muito rara em intervenções 

clínicas, psicoterapêuticas com pacientes com DM1. As intervenções em crianças 

com DM1 são, em sua maioria, relacionadas ao âmbito educacional, tais como 

oficinas psicoeducativas sobre alimentação (CARVALHO; MOUAMMAR, 2015), 

ações educativas para a saúde coordenadas por equipes multidisciplinares 

(SERRABULHO, et al., 2015) e grupos psicoeducativos, com ênfase na avaliação 

psicológica (SANTOS, 2014). As intervenções psicoterapêuticas ocorrem 

principalmente com abordagem comportamental e humanista (LOPES, 2015). Em 

geral as investigações comportamentais remetem à estratégias de enfrentamento e 

coping como as desenvolvidas por Chaves e Alves (2015). 

Como é possível observar, são vários tipos de intervenção em psicologia com 

DM1 sendo que, muitos são realizados de modo multidisciplinar, reunindo 

especialistas no atendimento aos pacientes com DM1. As equipes têm como função 

atender aos pacientes, acompanhantes e familiares, estabelecendo estratégias e 

realizando intervenções de modo a tratar o DM1, melhorar a adesão ao tratamento, 
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mas também oferecer espaço e atendimento para compartilhar o processo de 

adoecimento (TONETTO; GOMES, 2007). Os aspectos educativos podem ser 

trabalhados por quaisquer membros da equipe, no entanto, em relação à 

subjetividade envolvida nos aspectos do adoecimento, é onde a psicologia pode 

realizar sua principal contribuição. 

Nesse sentido cabe analisar algumas questões em relação aos aspectos da 

doença que são abordados pelas diferentes áreas que trabalham com DM1. Nas 

intervenções com DM1, faz-se necessário que cada integrante das equipes 

multidisciplinares saiba as atribuições e a importância que cada um tem dentro do 

trabalho conjunto (CATANI; SOUZA, 2015). As autoras afirmam que áreas se 

aproximam pelos aspectos comuns, mas se destacam e justificam sua participação 

principalmente pelas suas diferenças e especificidades. Assim, é importante 

diferenciar o que consiste as atividades comuns e as especificidades de cada área. 

Isto permite com que as tarefas sejam divididas ou ocorra o encaminhamento à 

determinada especialidade, quando necessário. Como sugere Winnicott (1967), é 

preciso considerar a própria interação e demandas da equipe pensando nela própria 

como uma relação. Especialmente em relação à aspectos clínicos do trabalho da 

psicologia, cabe discutir com a equipe sobre as dificuldades deste trabalho, 

esclarecendo alguns pilares imprescindíveis para sua realização e qual o sentido 

destes pilares para que os efeitos do atendimento possam acontecer (MOURA, et 

al., 1996).  

Deste modo, com a globalização da informação e a facilidade de 

levantamento bibliográfico sobre intervenções da psicologia com pacientes com 

DM1, não é de se estranhar que o trabalho psicoeducativo seja a maior expectativa 

para nossa práxis. As consultas aos veículos de divulgação científica revelam 

centenas de estudos que concebem o trabalho psicoeducativo como a principal 

contribuição da psicologia no campo do DM1. Em nossa experiência isso vem 

dificultando alguns argumentos que possam defender as contribuições clínicas do 

Psicólogo, principalmente as referenciadas nas teorias com base na psicanálise. Por 

meio das orientações oficiais dos guias internacionais sobre DM1, observa-se a 

busca de intervenções no sentido de promover adesão ao tratamento e 

responsabilização do paciente pela doença (QUEIROZ, ET AL., 2016). É o que 

preconiza como papel do psicólogo com pacientes com DM1, por exemplo Lima 

(2015):   
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Trabalhar a aceitação da doença e a motivação do paciente para 
seguir a terapêutica, autocuidado, prática de atividade física, dieta e 
equilíbrio emocional faz parte do trabalho da psicologia, através da 
psicoeducação e orientação, oferecendo acolhimento e suporte 
(LIMA, 2015, p.72).  

 

Com este fim, alguns profissionais da psicologia se especializam como 

educadores em diabetes e realizam abordagens psicoeducativas com atividades 

como a distribuição de material educativo e aulas com temas específicos de DM1. É 

o caso de Melo e Leite (2008) que indicam a utilização de aulas temáticas. Não 

obstante, outros estudos questionam a eficiência das aulas em que os pacientes são 

submetidos a escutar passivamente os conteúdos educativos, e afirmam que os 

resultados deixam a desejar em relação às atividades que envolvem sua 

participação ativa (GONZÁLEZ; PÉREZ; MATEO-DE-ACOSTA, 1997). As aulas 

temáticas são mais utilizadas nas intervenções com pacientes adultos ou pais de 

crianças e adolescentes com DM1. 

A promoção da adesão e responsabilização pelo tratamento, podem ser 

atingidas por outras formas de intervenções, além da possibilidade do trabalho do 

psicólogo no campo educativo. Ressalta-se outras formas de oferta para o trabalho 

psicológico com pacientes DM1, como por exemplo a perspectiva de um trabalho 

clínico.  

Segundo Bezerra JR (2016), nota-se que a tendência que representa a 

medicina vigente que foi ganhando força nos últimos 30 anos, tem relação com os 

grandes avanços da tecnologia e com o deslocamento da psiquiatria. Desde então a 

psiquiatria migrou do entendimento psicodinâmico dos sintomas, para ancorar os 

fenômenos psíquicos em explicações de origem biológica. Nessa linha, o palestrante 

refere que a psiquiatria passou a descrever uma série de transtornos que tem a 

medicalização como promessa de eliminação de sintomas. Em concordância com 

este pensamento, a medicina em geral tem seguido a tendência de recomendar as 

práticas psicológicas que prometem atuar com o mesmo foco de modificação do 

comportamento e muitas vezes inclusive contraindicam a psicanálise como 

tratamento (BEZERRA JR, 2017). Ou seja, intervir clinicamente é um desafio a ser 

defendido, principalmente quando sob bases da psicanálise. 

Pensando nas intervenções clínicas algumas associam o DM1 a fenômenos 

“somatopsíquicos”, evidenciando a importância dos aspectos emocionais em torno 

da formação da doença (DEBRAY, 1995). Por isso entendem que “o equilíbrio 
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emocional pode ser um fator importante para o controle da doença, sendo este 

alcançado por meio de estratégias de enfrentamento focadas na emoção e no 

problema” (CHAVES e ALVES, 2015, p. 199). 

Leite (2015), lembra que por muito tempo o processo de educação em 

diabetes se baseou na transmissão de conhecimento, desenvolvimento de 

habilidades para o autocuidado e a exigência do cumprimento das recomendações 

terapêuticas. No entanto, reitera que considerando que 99% dos cuidados diários 

necessários ao tratamento são realizados pelo paciente ou por familiares, o enfoque 

vem sendo modificado de modo a aumentar a autonomia deste nas decisões para o 

autocontrole da doença. Leite (2015) observa que a liberdade conferida aos 

pacientes é condição essencial para se obter mudança efetiva de comportamento. 

Mas para a autora, aumentar os conhecimentos e habilidades do paciente não é 

suficiente. O diferencial em sua pesquisa é o apontamento de que é necessário que 

os pacientes acreditem que existe a necessidade de mudanças para preservar seu 

estado de saúde, pois as vantagens obtidas serão maiores que as desvantagens e 

que ele tem o poder de guiar seu tratamento. Segundo Leite (2015) para atingir êxito 

no processo educativo, é importante decidir junto com o paciente os principais 

pontos que devem ser envolvidos, avaliar o que é passível de execução e encorajá-

lo a assumir o controle do seu tratamento. Esse processo não é apenas educativo e 

deve ser realizado de maneira gradativa, contínua e interativa (LEITE, 2015). 

Numa proposta de trabalho com a motivação, Rodrigues e Costa (2013) 

concluiu que na relação entre os auto-cuidados e qualidade de vida, as crianças e os 

adolescentes com elevados auto-cuidados (especificamente nos cuidados 

alimentares) apresentam um melhor funcionamento social. Assim segundo este 

estudo uma intervenção psicológica baseada na motivação, aumentaria a adesão 

aos tratamentos e a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes com 

diabetes mellitus tipo 1. 

Assumindo que o diabetes é uma questão de saúde pública na área de Saúde 

Coletiva, há trabalhos como no caso de Lopes (2015), que intervêm com vistas a 

atingir o empoderamento do paciente com relação ao DM1. Expondo rapidamente a 

respeito desta forma de intervenção, o conceito de empoderamento embasa o 

modelo da promoção da saúde que orienta as políticas de saúde em diferentes 

países (CARVALHO; GASTALDO, 2008). Especificamente na área de diabetes, 

Lopes (2015) coloca que desde a década de 1990 a literatura internacional começa 
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a constatar que a transmissão de informação por meio da prática educativa não é 

suficiente para habilitar a pessoa diabética no cuidado de si (CYRINO; SCHRAIBER; 

TEIXEIRA, 2009, p. 94). Segundo Anderson et al. (1995) o empoderamento é um 

complemento necessário à educação tradicional para o cuidado do diabetes, não 

estando em competição com ela (ANDERSON; et al., 1995). 

De forma geral, este modo de trabalho, baseado no empoderamento do 

paciente com diabetes resgata como sentido da adesão ao tratamento “ser 

autônomo frente a doença”, não ser mais um paciente no sentido de passividade e 

sim ativo em seus cuidados. A ideia é ultrapassar o objetivo de adesão ao 

tratamento para o objetivo de implicação no tratamento.  

Estudos psicanalíticos também apontam que educar sobre a doença não 

basta para que haja um autocuidado satisfatório pela criança: “não basta ter 

consciência da doença e suas repercussões, pois a doença física atinge diretamente 

o emocional e este não é determinado apenas por aspectos conscientes” 

(CARVALHO; MOUAMMAR, 2015, p. 1). Diferentemente do objetivo educativo, na 

clínica psicanalítica no hospital, os objetivos de melhora clínica, aceitação da doença 

e adesão ao tratamento podem ser atingidos como um efeito indireto e secundário.   

Não é difícil constatar os aspectos emocionais envolvidos no tratamento de 

crianças com DM1. Um exemplo disto é o estudo realizado com a aplicação do Teste 

do Desenho na Chuva em crianças com DM1, apresentado por Vargas e Tardivo 

(2014). Como principais resultados, a análise gráfica nesse estudo apontou indícios 

de surgimento de importante sofrimento psíquico nas crianças a partir do diagnóstico 

de DM1, como aumento de características depressivas e agressivas. Principalmente 

diante de um tratamento que exige um controle glicêmico rigoroso, cuidados em 

tempo integral que repercutem emocionalmente nos pacientes. No entanto, além do 

conhecimento das dificuldades é preciso encontrar estratégias para trabalhar as 

mesmas, além de conhecê-las. 

As intervenções clínicas são pertinentes diante da constatação de que muitos 

pacientes têm dificuldade em aceitar e cuidar do diabetes por outras questões que 

vão além do aprendizado. Isso acontece apesar dos esforços conjuntos das 

orientações médicas, das atividades de educação em diabetes, e de atitudes 

colaborativas, amorosas e disciplinares dos pais. É o que aponta Cruz (2017) 

quando afirma que o paciente com diabetes: 
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(...) é um ser autêntico, dotado de valores e de necessidades 
próprias em uma situação particular de sua vida que deve ser 
conhecido, para que suas reais necessidades de saúde sejam 
atendidas, e ele passe a ser o sujeito autor da própria história, por 
meio de uma ação transformadora de sua realidade. (CRUZ, 2017, p. 
20-21). 

 

Os estudos anteriormente relatados deixaram claro que os pacientes com 

DM1 precisam de informações específicas para a realização dos cuidados com a 

doença. Como já se salientou, o DM1 exige uma série de adaptações e restrições, 

que devem ser implantadas imediatamente após a confirmação do diagnóstico, ou 

seja, sem grandes possibilidades de escolha ou adiamento, ou segundo as 

conveniências e preparo emocional do paciente (SWIFT, 2007). O paciente precisa 

do conhecimento, das habilidades de cuidados, da consciência sobre as 

complicações. Assim, no momento do diagnóstico, a  educação em diabetes é 

fundamental para que o paciente entenda e aprenda como efetuar a monitorização 

dos sintomas, a identificação de necessidades e ações que resolvam os problemas 

vinte e quatro horas por dia, todos os dias, para o resto da vida (DASHIFF; 

HARDEMAN; McLAIN, 2008). Isto posto, as pesquisas como a de Morgan, et al. 

(2017) reforçam que além das questões práticas, as questões subjetivas envolvidas 

não devem ser subestimadas. 

De modo geral, a intervenção de Carvalho e Mouammar (2015), psicólogas no 

Ambulatório de Diabetes do Hospital Estadual de Bauru, e consistiu em fornecer 

espaço de escuta aos cuidadores das crianças com diabetes e acolher uma das 

dificuldade na adesão ao tratamento relacionada à dieta restrita. Estes 

pesquisadores realizaram oficinas (no momento da espera dos pais no ambulatório 

para atendimento dos filhos)  com a temática alimentação, que, além de atividades 

expositivas das regras alimentares também deram vazão ao desejo e espaço para 

as dificuldades, tornando mais humana e realista a forma de encarar o diabetes. Em 

termos de resultados desta ação, os pesquisadores trabalharam sentimentos de 

raiva, angústia e revolta dos cuidadores enquanto aguardavam a consulta médica. 

Este é um exemplo de um estudo em que por meio de uma estratégia educativa são 

acessados aspectos subjetivos. Nesse sentido Vargas (2016) justifica a participação 

do psicólogo em intervenções educativas propostas pela equipe, como forma de 

contribuir na aproximação com o paciente e fazer o psicólogo identificar demandas e 

gerar ofertas de atendimento psicoterápico que não ocorreriam de outro modo. 
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Cruz (2017) fez uma intervenção com adolescentes com DM1 utilizando o 

conceito de Alteridade de Levinás (2004) em que preconiza a necessidade de 

desconstruir qualquer ideia presumida de conhecimento do Outro. Afirma que se 

deve estar aberto a um novo conhecimento, que reconheça na pluralidade dos 

adolescentes, a singularidade de cada um e lhes garanta a Ética da Alteridade que 

fundamenta um cuidar humanizado. Segundo Cruz (2017), conhecer essas vivências 

é uma forma de contribuir para que a equipe multiprofissional construa um projeto 

terapêutico singular, integral e humanizado, que considere os pacientes e suas 

famílias como sujeitos ativos da terapêutica.  

A desconstrução de idéias presumidas sobre como o paciente se sente foi o 

pilar de partida na pesquisa em psicanálise realizada por (VARGAS, 2013) com o 

objetivo de verificar como as crianças nomeavam aspectos sobre o que é DM1 e 

como identificavam alguns sentimentos relacionados à doença. Esse estudo  utilizou 

entrevistas com onze crianças, de cinco a doze anos de idade, de ambos os sexos, 

atendidas no ambulatório de DM1 da UEL e  foi apresentada no Congresso Mundial 

de Saúde Mental: Inclusão Social por meio de Intervenções Interdisciplinares em 

Buenos Aires (2013). Foram investigados o conceito de diabetes, tratamento, 

dificuldades e sentimentos construído com as próprias palavras das crianças. As 

falas das crianças mostraram que as orientações educativas da equipe sobre a 

doença e o tratamento eram focadas nos pais e não nas crianças. Também mostrou 

que as crianças significam o DM1 de acordo com fragmentos desses discursos (o 

que ouvem nas consultas, nas ruas, em sua família, na escola). Quanto aos 

sentimentos ligados à doença, foram observadas expressões de passividade frente 

ao DM1 (a maioria deixava a cargo dos pais toda a responsabilidade na realização 

do tratamento, sendo que por volta dos sete anos é possível assumir algumas 

responsabilidades); sentimento de culpa pelo aparecimento da doença e rejeição ao 

diagnóstico; rebeldia e boicote ao tratamento.  

Do mesmo modo, Marcelino e Carvalho (2008) ainda identificaram que, no 

acompanhamento psicológico das crianças com diabetes, é possível obter aceitação 

psíquica sobre sua própria condição com o DM1 que envolve certa limitação. Além 

disso, o acompanhamento psicológico pode auxiliar para o paciente realizar a 

elaboração do luto pelo corpo perfeito, contribuindo para motivar o mesmo nos 

cuidados em relação à doença. Os autores trabalharam com seis crianças com 

diabetes atendidas pelo Projeto DOCE (Diabetes Objetivando Controle e Educação), 
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usando especificamente o teste do HTP (HAMMER, 1991; CAMPOS, 2000). Os 

resultados indicaram que “várias projeções estavam relacionadas aos sentimentos 

de medo, preocupação e dor trazidos pela doença” (p. 345). 

A oferta do trabalho clínico com base nos conceitos psicanalíticos com 

pacientes com DM1 pode trazer à tona conteúdos emocionais importantes para seu 

tratamento. Diferentemente de um trabalho educativo que fornece instruções sobre 

como proceder, os trabalhos com base na psicanálise fazem uma oferta contrária 

que não se revela facilmente nos espaços ofertados por outros profissionais, 

ressaltando a subjetividade e singularidade (Elias, 2008). A autora adverte que há 

enorme pressão e que o psicólogo fica tentado a fazer alguma coisa objetiva diante 

da urgência do corpo. Particularmente, no caso das crianças com DM1,  a tentação 

se refere ao fato de que a qualidade dos cuidados têm consequências reais e 

irreversíveis para a saúde e para a manutenção da vida do paciente. 

Complementando esse raciocínio, Cruz (2017), afirma que apesar do grande avanço 

científico direcionado à terapêutica do DM1, na prática do cuidado, persiste nas 

equipes a limitação das ações prescritivas, que buscam a sobrevida dos pacientes. 

 Essa acaba sendo a principal tônica do tratamento, sem, no entanto, considerar os 

aspectos subjetivos que os diferenciam e que estão diretamente relacionados à 

como os pacientes percebem o DM1 e como lidam com essa realidade (CRUZ, 

2017).  

Analisando as intervenções expostas trazemos visão psicanalítica de Moura 

(1999) que observa que o método psicanalítico sempre teve por regra a postura 

investigativa e ao mesmo tempo acolhedora e sempre que possível, essa regra deve 

predominar em relação às intervenções educativas. Deve-se ressaltar, neste 

momento, que se o médico é o especialista em curar a doença, o paciente é sempre 

o especialista em vivenciar a doença e, assim, conhecer essa vivência é um grande 

desafio a ser enfrentado. Isto não invalida que possamos participar das intervenções 

educativas da equipe, favorecendo sempre que possível aos pacientes a 

aproximação do saber, condição mínima para adesão no tratamento do DM1. Porém 

devemos fazer certa resistência às respostas rápidas que atravessam o que deveria 

ser um processo do paciente de apropriação, responsabilização e implicação com a 

 sua realidade (MOURA, 1996; ELIAS, 2008).  

1.4 JOGOS E GAMES NA SAÚDE 
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Como em todas as áreas do conhecimento humano, a origem dos games 

ocorreu a partir da evolução do conhecimento e da tecnologia. Portanto, não é 

recente e talvez se possa dizer que nasceu com o homem, como consequência do 

espírito lúdico que o acompanha desde o nascimento até a velhice (NAVARRO, 

2013). A tecnologia por vezes é associada sedentariedade, por não estimular a 

movimentação e atividade física. Entretanto algumas experiências evidenciam como 

a tecnologia pode estar atrelada à promoção de saúde e garantir a autonomia do 

indivíduo e seu bem estar. A Universidade de Utah por exemplo, desenvolveu 

pesquisas que indicam os valores terapêuticos e saudáveis que os videogames 

possuem no tratamento de pessoas com câncer, asma, Parkinson, diabetes, entre 

outras. Neste estudo pesquisadores nomeiam estes jogos como Patient 

Empowerment Exercise Video Game, e os caracterizam como medidas não 

farmacológicas que são capazes de promover resiliência nos pacientes que jogam, 

“através de mecanismos neuronais que ativam emoções positivas e o sistema de 

recompensas” (BRUGGERS, 2012, p. 1).  

As ciências da saúde reconhecem hoje, que cada indivíduo tem diferentes 

necessidades e desejos, e, como consequência, as motivações de cada um são 

também diferentes. Conforme Navarro (2013) os jogos virtuais atuais, de alguma 

maneira, satisfazem as necessidades primárias do humano as quais o mundo real 

não está atendendo: nos jogos há as recompensas que a realidade não consegue 

fornecer, por exemplo. 

Outro estudo desenvolvido por pesquisadores da UNIFESP, UFMG e Duke 

University, apresenta os jogos terapêuticos como novidade e inovação do tratamento 

de pessoas com TDAH. Os pesquisadores defendem que remédios e psicoterapia 

não são suficientes para reduzir os sintomas do transtorno, então apresentam o 

Project Neumann, jogo desenvolvido por eles, como alternativa para complementar 

esse tratamento. Este jogo tem por princípio ensinar sobre o TDAH e regular o 

controle inibitório, enquanto o jogador está focado (TOLEDO, 2013).  

Além dos citados, a área da saúde conta com a “Gameterapia”, que se utiliza 

de games com realidade virtual e interativa, para readaptação neurológica e 

ortopédica de pacientes. Esta metodologia não substitui as intervenções diretas com 

o profissional especializado, entretanto se apresenta como uma possível extensão 

deste tratamento, em que o paciente realiza as atividades de readaptação de forma 

lúdica, pois leva o paciente para outra realidade. Indicado para pessoas de qualquer 
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idade, a Gameterapia tem sido utilizada principalmente com idosos, pessoas com 

déficits motores e para deficientes físicos (BALISTA, 2013; JUNIOR, et al. 2015).  

 As tecnologias também têm sido um recurso  utilizado, através de vídeos, 

CDs, jogos de computador, mensagem de texto com informações e lembretes 

telefônicos, pensando na melhoria da qualidade de vida e disseminação de 

informações na sociedade (MILLER, et al., 2017). Yanaze (2012), coloca que:  

 

Ao transpor para o brincar digital, por meio dos jogos eletrônicos, a 
validade da relação educação-ludicidade se mantém e se intensifica 
resultando na formação do nativo digital. Nesse sentido, tanto a 
brincadeira “real”, quanto a brincadeira informativo-codificada 
(mediada por plataformas eletrônicas, como o computador ou o 
videogame), apresentam camadas de envolvimento da criança no ato 
lúdico que diverte e, ao mesmo tempo, faz parte do processo de 
formação e informação da criança, jovem e, afirmamos por 
experiência própria, do adulto também. (YANAZE, 2012, p. 62). 

 

 Outra tendência, resultante do avanço da tecnologia, é o uso crescente de 

aplicativos e games digitais na área da saúde, como uma ferramenta que alinha o 

interesse natural por jogos às atividades educacionais, consideradas maçantes 

(CHARSKY, 2011; CLUA, 2014; NASCIMENTO; ALBUQUERQUE, 2015; 

MARCHIORI, 2016). Nesse caso, segundo Clua (2014) “a motivação pelos jogos 

pode ser uma aliada estratégica” também para a educação em diabetes e, seu 

impacto pode abrir formas de tratamento sem precedentes, principalmente com 

crianças.  

 

1.5 USO DE GAMES NA ÁREA DA SAÚDE 

 

Os desafios sempre fizeram parte da vida do ser humano, superados pela 

necessidade ou motivação. Podemos nos utilizar dos jogos para vencer a ansiedade 

dos obstáculos, da necessidade de aprendizagem e da criação de rotinas de saúde. 

Entende-se jogo como uma atividade (CAILLOIS, 1961), assim, os jogos são 

precedidos pelo trabalho, por exemplo, também definido como uma atividade 

humana modificadora da natureza (ELKONIN, 1998).  

Os jogos de tabuleiro são um dos cinco tipos de jogos categorizados por 

Crawford (1984). Possivelmente este é o tipo mais antigo, sendo encontrados no 

Antigo Egito. Já em 1860 marcou-se a era dos jogos de tabuleiros modernos com o 

lançamento do Jogo da Vida (The Checkered Game of Life) criado por Milton Bradley 
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Company. Os chamados Jogos de Interpretação de Papéis (RPG) surgiram, em 

meados dos anos de 1960, com o principal objetivo de simularem as emoções das 

batalhas reais sem o risco das mesmas. Desta mesma época, o primeiro jogo 

eletrônico foi criado em 1971 e introduzido maciçamente no mercado, os jogos 

eletrônicos e os vídeos games. A partir dos avanços tecnológicos e a criação do 

meio virtual, pode-se fazer, então, a distinção entre jogos e games, no qual games 

refere-se especificamente aos jogos digitais e o termo jogos comumente mais usado 

de forma ampla, incluindo os jogos digitais (DIEHL, 2015).  

Os jogos, assim como as brincadeiras, e os referidos games têm um papel 

cultural muito importante, uma vez que auxiliam na aprendizagem de tarefas e no 

desenvolvimento de habilidades sociais (MOURA, 2016). Para Alves (2003) “os 

jogos são atividades que respondem à uma demanda da sociedade em que vivem 

as crianças e da qual devem chegar a ser membros ativos” (p. 2).  Ao se dar conta 

desta potencialidade dos jogos e games, entende-se que os conhecimentos gerados 

a partir do jogo podem, de alguma maneira, serem efetivados no campo da realidade 

daquele que joga (MARIANO et al., 2013).  

Tem-se a concepção de serious games “um subconjunto de games (digitais 

ou não) desenhados para a obtenção de metas que vão além do simples 

entretenimento, tais como: melhorias na saúde do jogador, ganho cognitivo, 

educação ou avaliação” (DIEHL, 2015, p. 62). Nesse sentido existem jogos que 

visam não apenas o entretenimento, mas proporcionar ao usuário uma vida mais 

saudável, ou seja, praticar um exercício diário, perder peso, ou administrar uma 

enfermidade crônica (WHARTON, 2013). A esse respeito, ressalta-se: 

 

Esses jogos, criados pelas seguradoras e por várias start-ups, são vendidos 

diretamente para o consumidor, que os utiliza para rastrear seu progresso e 

registrar medições cruciais para a saúde, como a quantidade de açúcar no 

sangue e o número de quilos perdidos. Os jogadores ganham recompensas, 

inclusive dinheiro, caso atinjam os objetivos de saúde propostos. 

(WHARTON, 2013, p. 1). 

 

 Embora, obstáculos iniciais tenham sido ultrapassados, alguns ainda 

persistem. Principalmente os jogos que se propões a geração de dados, 

compartilhamento de resultados em redes sociais, em que as informações 

dependendo de seu uso podem gerar problemas éticos. Nesse caso, por exemplo, 

ao propor jogos os criadores devem fazê-lo sem violar as regulações federais de 
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privacidade do paciente — uma exigência que poderá dificultar o uso dos jogos por 

pacientes que mais se poderiam se beneficiar deles (WHARTON, 2013). 

A potencialidade dos games para fins educativos e de mudança de 

comportamento pode ser direcionada à áreas específicas, tais como a saúde, 

desenvolvendo então, os health games ou games for health (DIEHL, 2015). A 

literatura (COSCRATO; PINA; MELLO, 2010; YONEKURA & SOARES, 2010) mostra 

como o uso dos health games “podem promover aquisição de conhecimentos e 

estímulo às ações de prevenção, controle dos agravos à saúde e ações 

transformadoras para a modificação de hábitos” (MARIANO, et al., 2013, p. 266).  

 

1.6 SERIOUS GAMES E HEALTH GAMES 

 

Como descrito anteriormente, com o progresso da tecnologia ocorreu uma 

expansão dos jogos eletrônicos. Ao jogar, as habilidades e competências cognitivas 

passam a fazer parte da estrutura mental do jogador, podendo ser generalizada em 

qualquer outra situação, independentemente de sua idade (RODRIGUES, 2014). 

Atualmente, conforme Carvalho et al. (2013), “[...] os vídeogames têm sido cada vez 

mais usados para outros fins além do entretenimento, recebendo a denominação de 

serious games” (p. 256).  

No campo dos serious games, o número de jogos em favor da saúde cresceu 

muito nessas últimas décadas. Escrevem Carvalho et al. (2013) que, “apesar de ter 

contornos ainda difusos, a categoria dos health games representa uma parte cada 

vez mais significativa dentro do grupo maior dos serious games e da própria 

indústria de videogames como um todo” (p. 256). Os videogames da área de health 

games, segundo os autores, estão destinados ao público grande, objetivando 

prevenção e educação em saúde, tanto em nível individual quanto a nível coletivo. 

Nesse sentido, Rodrigues (2014) afirma que jogos são motivadores e 

atraentes por sua própria natureza, o que estimula os seus usuários a participar mais 

ativa e criativamente nos processos decisórios ao decorrer do jogo e se estendendo 

para a vida. O autor ainda coloca que são duas as características dos jogos: a) são 

atividades lúdicas e b) possuem sistemas pré-estabelecidos de regras. Em relação à 

classificação dos games, o autor aborda a classificação por objetivos, ressaltando 

que existem alguns pontos comuns entre esta e as demais, tais como a existência 

de regras, a presença de um enredo motivador para o envolvimento do usuário, a 
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interatividade, a competição, a sensação de presença e os riscos e consequências 

que decorrem por conta de uma ação equivocada no jogo. Considerando-se esses 

pontos é possível citar três tipos de jogos: jogos casuais (casual games), jogos 

publicitários (advergames) e jogos sérios (serious games) (RODRIGUES, 2014). 

O termo serious game é um termo ainda em construção, contando com 

inúmeras definições (CARVALHO et al., 2013). Os serious games são jogos 

projetados e utilizados com a intenção ou propósito de abordar as questões mais 

prementes do nosso tempo e de ter consequências na vida real (CARVALHO et al., 

2013). Estes mesmos autores utilizam-se da argumentação de que essa definição é 

adequada ao propósito dos health games, que têm entre seus objetivos causar 

alguma melhora na condição de saúde de seus usuários, seja no âmbito terapêutico, 

preventivo ou educativo. De igual forma, Machado, Moraes e Nunes (2016) 

consideram que os serious games visam:  

 

(...) a simulação de situações práticas do dia-a-dia, com o objetivo de 
proporcionar o treinamento de profissionais, situações críticas em 
empresas, conscientização para crianças, jovens e adultos e mesmo 
para situações corriqueiras, como escolher os opcionais e a cor de 
um carro (MACHADO, MORAES e NUNES, 2016, p. 1).  

 

Deste modo, o termo serious games passou a ser utilizado para identificar os 

jogos com um propósito específico, ou seja, que extrapolam a ideia de 

entretenimento e oferecem outros tipos de experiências, como aquelas voltadas ao 

aprendizado e ao treinamento (MACHADO; MORAES; NUNES, 2016). Nesse 

sentido, em se tratando de crianças com DM1, a ideia de usar games para a 

educação, parte da necessidade de uma educação efetiva em prol do autocuidado 

que potencializa os resultados do tratamento. Introduzir o componente lúdico nas 

estratégias de educação, principalmente na população infantil se faz pertinente na 

medida em que esse público já tem uma familiaridade com a mídia e o virtual 

(DIEHL, 2015).   

Tanto as tecnologias da informação quanto os dispositivos móveis abriram 

caminho para soluções na área da saúde. Considerando-se que a chave para o 

problema se encontra nas modificações dos comportamentos pessoais, a tecnologia 

de dispositivos móveis aplicados à saúde, segundo Gonçalves (2014, p. 2) “pode 

constituir uma plataforma para potenciar ajuda na mudança de atitude, 

consciencialização e motivação a uma parte significativa da população mais 
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susceptível às doenças crônicas”. O autor ainda relata que doenças crônicas como 

diabetes, asma e obesidade já somam 46% do total de doenças no mundo. Como 

consequência, o tratamento e o acompanhamento dos pacientes com essa 

característica de doença passam a ser feito diariamente, independente dos 

ambientes clínicos tradicionais (PEREIRA, 2014). 

 Nos últimos anos, o movimento dos games for health, vem se sobressaindo, 

decorrente das mudanças na relação médico-paciente, alterada pela presença 

constante da tecnologia. Por sua vez, os games se tornaram um recurso valioso 

para melhorar comportamentos relacionados à saúde, tanto de pacientes quanto de 

profissionais (FERGUSON, 2012).  

Assim, Diehl (2015) ressalta que, alguns fatores que colaboram para criar a 

motivação associada ao uso de games são: a percepção de autonomia do jogador 

para tomar suas próprias decisões durante o gameplay; a autopercepção de 

competência para resolver os problemas apresentados dentro do espaço do jogo; o 

sentimento de presença ou imersão no ambiente virtual do game; o relacionamento 

com outros jogadores em multiplayer games ou em comunidades de jogadores; o 

componente de fantasia; o desafio; a curiosidade; a demonstração de maestria; a 

própria aprendizagem; e o entretenimento. 

  Sobre o potencial dos jogos como uma possibilidade interessante e 

estratégica na área da saúde, diversos autores citam a falta de embasamento teórico 

e empírico para a utilização e avaliação de jogos (TAN et al., 2013). Encontrou-se 

ainda alguns games sobre diabetes disponíveis para IOS, como o virtual pet Dex, o 

minigame Pâncreas, o aplicativo Junior, e os games educativos Lenny e Furdmont. 

Não foram encontrados estudos que mostram os objetivos, base teórica e efeitos em 

relação aos usuários de nenhum destes games, como já advertia a literatura. Nota-

se, segundo Perkosky (2015) que há também uma dificuldade em realizar avaliações 

eficazes da qualidade da ferramenta.  

Tan et al. (2013) afirmam que a maioria das avaliações atuais focam nos 

aspectos de entretenimento do jogo, mais do que em sua eficácia em relação aos 

objetivos intrínsecos. Essas dificuldades estão relacionadas ao fato de que o 

crescimento da indústria de jogos é muito mais rápido que o das pesquisas sobre 

seu design e efetividade e há pouca compreensão sobre como aplicar o que 

sabemos sobre educação e tratamento, medidos por jogos (KEBRITCHI & HIRUMI, 
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2008). Essa lacuna é um grande campo para que os games já existentes sejam 

testados e também sejam desenvolvidos novos health games que envolvam 

pesquisas com relação ao entretenimento que causam, mas também sua 

usabilidade, jogabilidade e efetividade dos aspectos que se pretende abordar. 

 Além destes fatores, Santos (2010) aponta que o jogador pode assumir 

posturas e objetivos diferentes dos sugeridos pelo jogo, o que torna essa experiência 

individual para o sujeito. Essas inclinações particulares podem ser relacionadas ao 

proposto pelo jogo ou não, sendo que assim este sujeito adapta as motivações do 

inventor de acordo com sua compreensão de mundo.  

Assim, é válido ressaltar que, de acordo com Mattar (2010), o aprendizado 

transmitido através dos jogos digitais, é determinado pelo próprio jogador, portanto é 

ele quem cria os mecanismos de aprendizado que lhe são úteis. Dessa forma fica 

evidente a identidade ativa que o jogador assume durante os games, pois escolhem 

o que irão aprender e de que forma.  Junior (2014) aponta que, os jogos digitais 

possuem grande viabilidade no desenvolvimento do imaginário da criança, pois a 

partir da brincadeira no mundo virtual, consegue representar as situações reais de 

sua vida.O autor ainda destaca que esse modo de brincar não pode ser visto como 

privação da criança experimentar o real, mas sim como extensão deste.  

 

1.7 GAMES PARA DIABETES 

Os health games, estão em crescimento e alguns foram desenvolvidos 

especialmente com o tema de DM1. Há uma enorme necessidade de educar as 

crianças e adolescentes para o autocuidado com o DM1, visando à obtenção de 

melhores resultados do tratamento; e os games se justificam pelo seu forte 

componente lúdico; pela intensa familiaridade das crianças e adolescentes com essa 

mídia (PATTERSON et al., 2011).  

Um dos games pioneiros é o Packy & Marlon (1995), um jogo do Super 

Nintendo Entertainment System© (Nintendo, Kyoto, Japan) que conseguiu ser útil 

para educar crianças com DM1 ao mesmo tempo manteve a ludicidade 

(LIEBERMAN, 2001). Um desafio para que os health games tenham seu potencial 

terapêutico de valor é o objetivo de ensinar crianças conhecimentos sobre a doença 

de modo lúdico (KATO, 2010; BROWN et al., 2007). No jogo, Packy & Marlon são 
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dois elefantes que têm DM1 e em suas aventuras precisavam salvar um 

acampamento de crianças com diabetes (LIEBERMAN, 2001; MATSUNAGA, 2013). 

 

FIGURA 1 – ILUSTRAÇÃO DO GAME PACKY & MARLON  

 

FONTE: LIEBERMAN, 2001; 
 

O jogador será o elefante Packy se jogar sozinho. Caso existam dois 

jogadores, o segundo jogador será o Marlon. Os elefantes têm de salvar o 

acampamento de ratos e camundongos que estão roubando a comida e 

suplementos das crianças com diabetes. Os jogadores devem também ajudar os 

personagens a controlar a taxa de glicose no sangue, injetar doses corretas de 

insulina, revisar o diário de bordo e encontrar alimento correto para cada plano de 

refeição (MATSUNAGA, 2013). 

 Ao longo do jogo, as crianças aprendem a lidar com o autocuidado exigido 

pelo diabetes e são colocadas em situações problema através de perguntas de 

múltipla escolha que são dadas pelos conselheiros do acampamento. Os jogadores 

podem acessar um gráfico que lista todas as comidas disponíveis no jogo e 

respondem às perguntas relacionadas ao autocuidado e atitudes corretas a serem 

tomadas em situações problema. O progresso no jogo é garantido caso o jogador 

responda às perguntas corretamente (LIEBERMAN, 1997; MATSUNAGA, 2013).  
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 Como explica Matsunaga (2013), ao todo são 24 níveis entre florestas, 

playgrounds, rios, montanhas, casas assombradas e lagos. O jogo é dividido em seis 

níveis por dia. A cada nível, a dificuldade aumenta. Ao todo são quatro dias. Cada 

nível do jogo envolve uma refeição ou um lanche: café da manhã, lanche da manhã, 

almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite.  

Ao mesmo tempo que devem defender o acampamento dos inimigos, Packy & 

Marlon também precisam controlar o próprio DM1 fazendo automonitorização, 

aplicação de insulina e escolher alimentos. O game foi fruto de uma pesquisa que 

durante seis meses avaliou crianças de oito a dezesseis anos obtendo resultados 

relevantes. Não alterou o conhecimento ou a hemoglobina glicada porém as crianças 

melhoraram o autocuidado, a comunicação com os pais e diminuíram em 77% a 

necessidade de atendimentos médicos emergenciais (BROWN et al., 2007). 

Outro game importante, que reverencia o prêmio nobel recebido por Frederick 

Banting, é o The Diabetic Dog (2011), da Fundação Nobel, disponível em: 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/insulin/game/insulin.html, cujo estudo 

de Capruciu (2012) revelou resultados significativos de melhora nos cuidados 

ligados à doença e melhora em aspectos da saúde após o uso de games (KATO, 

2010; CAPRUCIU, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - ILUSTRAÇÃO DO THE DIABETIC DOG GAME 

http://www.nobelprize.org/educational/medicine/insulin/game/insulin.html
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FONTE: CAPRUCIU, 2012; 

Nesse contexto, há uma lacuna a ser explorada, desenvolvida e pesquisada 

no Brasil, pois os games na área da saúde, especialmente para DM1, ainda são 

pouco explorados (DIEHL, 2015). Um amplo levantamento realizado recentemente 

encontrou 18 serious games ao redor do mundo para pessoas com Diabetes, sendo 

a maioria baseada na teoria de aprendizagem do construtivismo e na teoria 

cognitivista (LAZEM et al., 2015). Todos estes games contém instruções, enredo e 

orientações educativas em inglês, ou seja, pouco acessíveis à maioria das crianças 

brasileiras.   

O desenvolvimento de um health game não precisa se restringir aos aspectos 

educacionais e às teorias de aprendizagem e limitar, assim, o alcance dos games 

apenas como recurso educativo. A perspectiva subjetiva, com a qual a psicologia 

também trabalha, pode se beneficiar de um dispositivo como um health game.  Um 

game polêmico chamado “VilDu” desenvolvido por Van Pelt-Deen (2017) busca 

aliviar a conversa sobre o abuso sexual e descreve como uma experiência de design 

bastante pessoal o levou a desenvolver uma ferramenta divertida para a terapia. 

Este Game foi apresentado na mesma mesa que o Gamellito Adventures no Games 

for Health Europe 2016. A partir do desenho do corpo da crianças no game uma 

pequena mão é dirigida a diversas partes do corpo e dependendo da parte tocada 
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virtualmente é discutido com a criança quais os limites entre o que pode ser 

considerado ou não abuso sexual.  

Deste modo, se for bem explorado no atendimento clínico, um game pode 

trazer à tona o tema da doença e simular, por meio lúdico, situações reais pelas 

quais passa um paciente (PATTERSON et al., 2011; SWARTWOUT, 2016). Essa 

possibilidade parece interessante porque há uma dificuldade para profissionais que 

atendem crianças com doenças crônicas de trazer para a cena do atendimento às 

questões que permeiam o tema do diabetes (GONÇALVES, 2014; QUADROS, 

2015). Os jogos em geral podem representar uma boa saída, pois tem em seu apelo 

lúdico excelente potencial para trabalhar vários aspectos, inclusive os aspectos 

emocionais (BERTOLDO; RUSCHEL, 2000; SOARES; ZAMBERLAN, 2001).  

 

1.8 O BRINCAR NA CLÍNICA COM CRIANÇAS 

 

Há um consenso, em várias linhas da psicologia que atendem crianças com 

doenças crônicas ou agudas em tratamento médico, de que algum tipo de 

intervenção psicológica se faz necessária (AZEVEDO et al., 2017;  DIAS et al., 2011; 

ANDERSON; UMAN e PIGAZZI, 2008; RICE et al., 2008; TRINCA, 2003; CREPALDI 

e HACKBARTH, 2002). No trabalho do psicólogo clínico com crianças que têm 

doença crônica o brinquedo e os jogos são ferramentas clínicas importantes 

(AFFONSO, 2012). Apesar do material clínico que os brinquedos e jogos clássicos 

podem propiciar ao processo psicoterapêutico, Arenales-Loli (2013) afirma que 

muitas vezes sua utilização pode favorecer o surgimento de conteúdos a serviço da 

resistência. Significa que ao contrário de auxiliar na produção de material clínico, 

opera a serviço de evitar a todo custo os assuntos que são fontes de conflitos, a 

saber, no caso do DM1 se evita tocar em temas relacionados à doença. 

Nesse sentido, mais do que o brinquedo comum, Crepaldi e Hackbarth (2002) 

recomendam o uso de brinquedos específicos oferecidos à criança para o trabalho 

em situações especiais, como preparo para algumas intervenções médicas, preparo 

cirúrgico, entre outros. São brinquedos terapêuticos que cada vez mais têm sido 

utilizados e fazem parte dos protocolos de atendimento nos trabalhos de psicólogos 

em hospital. 

A utilização de brinquedos e jogos não é novidade no atendimento clínico de 

crianças e o papel deles, de modo geral, seu objetivo é proporcionar a expressão de 
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sentimentos da criança (MALUFF, 2003; DIAS & COSTA, 2012; SILVA, 2015). 

Desse modo, suas tensões, conflitos, intenções e contradições são demonstrados 

pela criança enquanto brinca (WINNICOTT, 1975). Por meio de brincadeiras, 

desenhos, histórias e jogos a criança pode expressar suas dificuldades e angústias e 

deste modo estes se caracterizam como ferramentas clínicas de grande importância 

(AFFONSO, 2012). O jogo, particularmente, apresenta um viés diferente se 

comparado à brincadeira, visto que, pode auxiliar na expressão da subjetividade e 

ao mesmo tempo contribuir na perspectiva de construção de pensamento colocando 

em relevo uma lógica formal, que inclui regras, desafios, entre outros (MALUFF, 

2003). Deste modo, o jogo pode se inserir como uma ferramenta de auxílio no 

contexto clínico, com objetivos terapêuticos e também no contexto educativo, com 

objetivos de ensino e aprendizagem (BRASIL, et al, 2015). 

Em relação ao cuidado com a criança e o adolescente com DM1, é de 

fundamental importância que o psicólogo possa identificar os aspectos envolvidos na 

falta de adesão na infância para que intervenções sejam realizadas. Para 

compreender as questões da adesão ao tratamento em crianças e adolescentes com 

DM1, Cruz (2017) utilizou o pensamento filosófico de Levinás, que concebe a 

relação de vínculo do Eu com o Outro e propõe a Ética da Alteridade (LEVINÁS, 

2008). Nesta relação, as diferenças devem ser respeitadas e a ética da 

responsabilidade é primordial.  Para o autor a Ética da Alteridade é condição 

essencial ao cuidado e visa atender às necessidades atuais de atribuir aos sujeitos 

cuidados, o direito de se posicionarem em relação à assistência à saúde que 

desejam ter, para torná-los sujeitos conscientes e críticos (CRUZ, 2017). Outro ponto 

interessante do estudo de Cruz (2017) é a importância atribuída à equipe 

multidisciplinar, ressaltando que cabe aos profissionais se colocarem no lugar do 

paciente, esvaziando-se de suas perspectivas.  

Também sobre este tema, Winnicott (1957/2000) sugere que é relevante que 

a equipe seja ela mesma o próprio “ambiente” e deve se tornar um meio facilitador, 

ou seja, aquele que com seu acolhimento favorece a integração do paciente. 

Winnicott ampliou a visão do setting psicanalítico com o conceito do “espaço 

potencial”, permitindo assim, com sua atitude arrojada levar a psicanálise para fora 

dos consultórios.  

A partir das questões transferenciais, a proposta do método psicanalítico em 

Winnicott (1965/1994) valoriza a função mediadora de atividades ou objetos, que 
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“auxiliam a expressão de aspectos emocionais e elaboração de conteúdos 

psíquicos” (BARROS, GIL e TARDIVO, 2010, apud GIL, 2010, p. 28). Winnicott 

desloca a teoria psicanalítica, cujo ponto principal se sustentava no narcisismo, para 

dar importância na relação de objeto (mãe bebê) e o holding passam a ser o eixo 

principal da análise que propõe em detrimento da sexualidade e aspectos pulsionais 

da psicanálise freudiana. Seu projeto teórico partiu da obra de Melanie Klein e sua 

experiência inovou por conceber diferenças teóricas mas também por atender em 

enquadres profundamente modificados. Para Winnicott a deficiência de um bom 

ambiente, premissa publicada por ele em 1956, pode levar o paciente a desenvolver 

um “falso self”. É como se no seu desenvolvimento, o ego tivesse tomado um 

caminho errado, por condições desfavoráveis do ambiente,  que precisam e podem 

ser resgatadas com a ajuda da transferência atualizada no processo terapêutico.  É 

preciso um retorno ao passado para que possa reviver e retomar um bom caminho 

com vivências integradoras. No caso da criança não estamos atrás do seu passado, 

mas de situações desintegradoras que podem estar ocorrendo e dificultando sua 

integração e construção do verdadeiro self. Esta integração ocorre de maneira 

gradual em um ambiente cercado de cuidados de uma “mãe suficientemente boa”. 

Ao longo do desenvolvimento das experiências de integração e não integração, o 

saldo positivo resultaria em um self verdadeiro, alimentado por boas experiências na 

relação com um outro, que atento e interventivo às suas necessidades, resulta em 

um ser com um verdadeiro self: um humano seguro, livre para criar e se sentir real, 

confortável com ele mesmo e com os outros.  

São muitas as particularidades do atendimento infantil, a ponto de haver 

discussão entre vários autores sobre a possibilidade ou não da clínica psicanalítica 

com crianças e as técnicas que seriam adequadas para essa prática. O próprio 

Freud (1909/2006) atendeu o caso de fobia de uma criança: “O pequeno Hans”, mas 

não chegou a formular técnicas específicas para essa faixa etária, utilizando naquela 

época o pai da criança como intermediador do atendimento.  

Depois de Freud, outros autores deram início aos estudos sobre atendimento 

de crianças, como sua própria filha, Anna Freud e também Melanie Klein, Françoise 

Dolto, Donald Winnicott, Maud Mannoni e Arminda Aberastury.  

Melanie Klein reivindica o pioneirismo de inserir o brinquedo no atendimento 

de crianças, quando no atendimento de um caso em que o paciente tinha muita 

dificuldade em falar, recorreu à sua intuição e buscou alguns brinquedos de seus 



61 
 

próprios filhos e ofereceu à criança. A partir dessa experiência bem sucedida, 

praticamente inaugurou-se o atendimento de crianças com a utilização de 

brinquedos, quando então, pode-se considerar que as associações livres ocorrem 

por meio do brincar.  

Na sociedade atual é nítido em muitos casos a urgência de uma psicoterapia 

de crianças. As demandas são várias e de inúmeros lugares: dos pais, da escola, e 

de outros lugares sociais que são frequentes para as crianças de hoje (ALMEIDA; 

FREIRE; PRÓCHNO, 2016). Entendemos ser possível a clínica com crianças, 

todavia não deixamos de ressaltar a dificuldade que a criança apresenta para a 

psicanálise, na medida em que o psiquismo infantil está ainda muito amarrado à 

questão dos pais, instaurando a maior dificuldade: identificar, diagnosticar  somente 

a criança, sem os seus pais (DIAS, 2015). Todavia, a psicanálise foi se 

desenvolvendo e Freud (1905/1998; 1920/1972) começa a dar indícios de que o 

analisar da criança poderia ser possível quando escreve Três ensaios sobre a 

sexualidade, demonstrando a importância em observar o brincar das crianças, e 

quando publica Para além do princípio do prazer, dando uma sustentação da 

psicanálise de crianças ao relatar a suas observações das brincadeiras de seu neto. 

A partir desses indícios de Freud, e do texto Análise de uma fobia em um menino de 

cinco anos, escrito por Freud em 1909, seus discípulos puderam entender o brincar 

“como uma via de acesso à análise de uma criança” (DIAS, 2015, p. 81) e 

inaugurou-se a possibilidade da clínica com crianças. 

A psicanálise de crianças foi impulsionada pela rivalidade teórica e científica 

de Anna Freud e Melanie Klein (DIAS, 2015): as duas entendiam que os conceitos 

fundamentais da psicanálise como transferência e associação livre eram passíveis 

na clínica infantil; a diferença se fazia basicamente que, enquanto Ana Freud (1971) 

seguia à risca os passos do pai, Klein (1981) antecipava o Édipo e preconizava o 

brincar como atividade simbólica, sendo este substituto da associação livre. Para 

Klein (1955/1991) interpretar o brincar da criança, compreende que, na verdade, 

todo seu comportamento “são meios de expressar o que o adulto expressa 

predominantemente através de palavras” (p. 151). Influenciado pelas teorias de 

Klein, aparece neste contexto da clínica infantil, Donald Winnicott, o qual teve 

contato com crianças em seu consultório no período pós-guerra e se diferencia das 

polaridades Ana Freud e Melanie Klein, quando postula uma nova forma de clinicar. 

Winnicott “interessava-se em estabelecer uma comunicação com seus pacientes e 
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não uma demanda de análise. Sua preocupação era despertar na criança um 

interesse em falar das coisas que, normalmente, não falaria com outros adultos” 

(DIAS, 2015, p. 86). 

A clínica psicanalítica com crianças, em especial a de orientação 

winnicottiana, tem como baliza de trabalho o brincar e a criatividade que este 

implica, pois se entende que é ali, na brincadeira, que há um encontro da criança 

consigo mesma (FULGENCIO, 2008). Desta maneira, a ferramenta primordial da 

clínica psicanalítica com crianças é o brincar. O brincar, não muito atento ao que se 

usa para brincar, mas a ação em si, dá possibilidade à criança de exteriorizar sua 

subjetividade, o que ativa uma reedição e elaboração livre de experiências 

marcantes na vida do paciente pediátrico (SILVA, 2015). Isto pode fazer então, a 

subjetividade dominar a realidade (WERLANG, 2000; ABREU, 2011) e organizar seu 

mundo interno e externo (DIAS & COSTA, 2012). 

Há uma específica ligação entre a saúde emocional da criança e sua 

capacidade de brincar (SEI & PEREIRA, 2005), por isso o setting clínico, 

promovendo a brincadeira em sua função elaborativa. Como exposto acima, 

preocupa-se em promover esse espaço lúdico e faz parte do trabalho analítico o 

terapeuta verificar, assim, se a criança se ocupa em sua brincadeira (FULGENCIO, 

2008), se é capaz de brincar. Este, o trabalho com a ludicidade, já é terapêutico em 

si mesmo (WINNICOTT, 1971/1975). Outra referência do uso da ferramenta do 

brincar na clínica psicanalítica é trazida por Klein (1980), quando esta  desenvolve a 

técnica psicanalítica por meio do brinquedo, a qual fica à disposição da criança uma 

gama de objetos lúdicos na sala para que ela possa livremente brincar (BODSTEIN 

& ARRUDA, 2006). Entendeu-se, então, que o brincar é um meio que facilita a 

expressão da criança (LIMA & LIMA, 2015) e que o manejo clínico com crianças, 

seja qual for a queixa, é sempre pautado pelo encontro da criança com o 

psicoterapeuta em seu mundo interno pela via da brincadeira (AGUIAR, 2014), seja 

ela qual for, seja ela dotando-se de qualquer objeto. 

Os pacientes de doenças crônicas, de modo geral e principalmente os 

pacientes pediátricos, têm como maior dificuldade a adesão ao tratamento, em sua 

maioria por razões psicológicas (FARIA, et al., 2013). Geralmente as queixas 

verbalizadas pelas crianças com doenças crônicas, explicando-se por que não 

aderem ao tratamento são em relação a: a grande quantidade de comprimidos e 

injeções e seus tamanhos, o fato de terem que levar os remédios em todos os 
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lugares que vão, principalmente na escola e depender de um cuidador para o seu 

tratamento (SIMONI, et al., 2007). Além da dificuldade de adesão ao tratamento, os 

pacientes crônicos têm como dificultador a mudança da dinâmica familiar que ocorre 

quando há a notícia do diagnóstico (FARIA, et al., 2013): o fato da família como um 

todo ter que se reorganizar perante a doença do paciente repercute, 

psicologicamente de diversas maneiras (ROTHERAM-BORUS et al., 2005). 

Em um trabalho com narrativas autobiográficas com crianças em tratamento 

de doenças crônicas, Conceição Passeggi, Rocha e Conti (2016) puderam identificar 

as representações, crenças e valores dessas crianças e como que elas elaboraram 

suas condições, internamente, e perante ao mundo, à vida. Possibilita-se, assim, 

esboçar os aspectos psicológicos envolvidos da doença crônica infantil. As crianças 

do estudo mencionado narram o incômodo que têm em se sentirem impotentes 

frente a doença, sentem-se passivas frente à doença, o que sugere a emergência da 

‘“figura de um paciente ativo e transformador”, como contraponto da visão tradicional 

de passividade da pessoa doente” (da CONCEIÇÃO PASSEGGI; ROCHA; CONTI, 

2016, p. 47). Outro aspecto que interfere no psíquico da criança com doença crônica 

apontado pela pesquisa é em relação ao ambiente médico: há uma nova rotina de 

lugares para frequentar, agora o hospital, farmácia, consultório do médico, dentre 

outros, são tão frequentes quanto a escola, por exemplo (BARROS, et al., 2017). 

Instaura-se aqui também uma ambivalência para a criança (MORAIS, 2016): ao 

mesmo tempo que ela não gosta da sua rotina médica, as crianças, em sua maioria, 

entendem a importância do cuidado médico, já internalizaram o discurso parental do 

“isso vai fazer bem para você”. A incidência do discurso sobre a morte também é 

frequente em paciente crônicos, inclusive infantis (CAGNIN; LISTON; DUPAS, 2004; 

ALMEIDA, 2005), principalmente naquelas que estão a mais tempo em tratamento.  

O que talvez seja um grande impasse para identificar com veracidade os 

aspectos psicológicos envolvidos na doença crônica infantil é encontrar uma maneira 

que ajude a criança a narrar e assimilar o que ela experiencia (PASSEGGI; ROCHA; 

CONTI, 2016), é fazê-la dar sentido ao que muitas vezes para ela não tem sentido. 

Propor-se  a desenvolver, aplicar e validar um dispositivo clínico adequado para o 

acompanhamento terapêutico e educacional de pacientes, no caso a  criança com 

diabetes, implica em, antes de tudo, caracterizar essas ferramentas estratégicas de 

trabalho com base nas atividades concretas e situadas do público ao qual eles se 

destinam (THIEVENAZ; TOURETTE-TURGIS; KHALDI, 2013), por isso a 
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importância de problematizar os aspectos psicológicos que são encontrados nesse 

tipo de paciente: crônico e pediátrico. 

Uma vez entendido a persistência e variabilidade de aspectos psicológicos 

envolvidos no tratamento de pacientes crônicos e pediátricos, este se faz campo de 

atuação para a psicanálise. O trabalho da psicanálise no tratamento dos pacientes 

crônicos infantis tem sido feito especialmente em relação a patologia da AIDS 

(WILLEMNSEN & ANSCOMBE, 2001; AGUIRRE & ARRUDA, 2006; FARIA, et al., 

2013), da Asma (MARREIROS, 2013; PEÇANHA, 2015) e do Diabetes (BENFICA, 

2015; de BONA & FIGUEIREDO, 2015; de SOUSA; TOUSO, 2016). No que diz 

respeito ao caráter das intervenções psicanalíticas no contexto da doença crônica, a 

maioria concentra-se em trabalho com grupos, na perspectiva de Bion (GOSSART-

WALKER & MOSS, 2000), tendo como objetivos auxiliar as crianças e seus 

familiares em relação à estabilidade emocional e desenvolvimento de estratégias 

para lidar com a doença. Uma parcela considerável as intervenções psicológicas 

(CUNNINGHAM et al., 2006; ELLIS, et al., 2006) utilizam-se como abordagem 

psicoterápica a Terapia Multissistêmica (MST) e esta tem se mostrado efetiva nas 

condições pediátricas crônicas. Encontra-se também nas intervenções psicanalíticas 

no caso das doenças crônicas os grupos de arteterapia e ludoterapia 

(WILLEMNSEN & ANSCOMBE, 2001), tendo como objetivo terapêutico trabalhar 

com as ansiedades da criança; esta intervenção proporcionou uma maior 

socialização, diminuição da ansiedade dos pacientes, além de diminuição de 

dificuldades comportamentais e alimentares das crianças. 

A questão da responsabilização é tranquilamente aplicada aos adultos, mas 

como responsabilizar o paciente por decisões tomadas ainda em idades precoces 

em algo cujos resultados e consequências são definitivos e incapacitantes? Um 

ponto a favor do uso de games para trabalhar estes aspectos mencionados,  é que 

os mesmos possibilitam simular por meio da realidade virtual a visualização das 

possibilidades negativas da doença e assim propiciar a análise sobre possíveis 

eventos futuros. Não são elementos que garantem por si só a responsabilização, 

mas talvez auxiliem neste processo. 

A mudança no estilo de vida por crianças com DM1 requer um grande esforço 

dos pacientes, de suas famílias e da equipe multiprofissional. A doença não recai 

num vazio, mas invade a vida dos pacientes que são detentores de diferentes 

valores, crenças e mitos, que possuem sua própria visão de mundo. Todos esses 
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fatores interferem na aquisição dos conhecimentos, no seguimento das prescrições 

médicas, na realização dos cuidados com o DM1.  

Ajudar o paciente na adaptação após o diagnóstico é uma tarefa complexa 

que exige tempo, recursos e capacitação por parte da equipe multiprofissional, com 

o objetivo de instrumentalizar crianças e adolescentes para o autocuidado, e suas 

famílias, para o processo de cuidar (PEREIRA et al., 2017). 

Falamos do impacto e do sofrimento que envolvem crianças e familiares com 

o diagnóstico e tratamento do DM1. No entanto, nos dias de hoje, não podemos 

ignorar a perspectiva teórica principalmente de autores franceses, que inclui no 

sintoma  um modo de satisfação (falta de adesão ao tratamento e de demanda para 

o atendimento da psicologia observados na experiência da pesquisadora (DOLTO E 

NASIO, 2008). Nesse sentido,  Bezerra Jr (2017), afirma que podemos nos valer do 

entendimento psicanalítico, de que os modos inconscientes de satisfação nem 

sempre são acompanhados pela vontade de saber. Acrescenta que muitas vezes, os 

esforços dos pacientes nem ao menos são coincidentes com o bem estar e 

qualidade de vida racionalmente planteados pelos campos da saúde. Como dito 

anteriormente, diante desta realidade, não é tão simples administrar as limitações 

teóricas e técnicas principalmente na prática em hospital, onde nosso trabalho fica 

mais exposto. 

As expectativas das equipes e familiares, sejam explícitas ou não, aspiram 

por um trabalho da psicologia que seja eficiente, no sentido de transformar os 

pacientes em relação à adesão ao tratamento do DM1. Se a práxis da psicologia 

fosse unânime em seu posicionamento teórico e interventivo, argumentar sobre 

nosso limites não seria tão difícil. Porém, algumas abordagens da psicologia, 

empregam seus esforços diretamente na mudança de comportamentos e treino de 

habilidades para melhora da adesão, o que não fazemos em psicanálise. O trabalho 

clínico em psicanálise não é contrário ao trabalho educativo realizado pelas equipes, 

mas tem seu próprio caminho que aproxima e possibilita o paciente da apropriação 

do saber sobre a doença, sem propriamente realizar um trabalho educativo. O saber 

em questão é sobre si mesmo, como também em relação ao desvencilhamento de 

questões subjetivas, inconscientes que podem estar impedindo com que sua 

aprendizagem sobre a doença ocorra. 

Embora não trabalhasse diretamente com crianças, Freud ([1913]1987), nos 

“Artigos sobre novas recomendações sobre a técnica em psicanálise”, apontava que 
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o saber não ocorre por meio da simples comunicação, mas pelo fazer saber. Quando 

ele propôs o método do tratamento psicanalítico, por meio da associação livre, as 

interpretações não eram para que se solucionasse questões de modo educativo ou 

com respostas prontas, mas para provocar questionamentos para que o paciente 

pudesse se acercar e se apropriar de suas próprias respostas. Principalmente 

porque muitas respostas são desconhecidas a princípio pelo próprio paciente, e 

fazerem parte de aspectos de seu inconsciente. O método psicanalítico  visa 

promover a possibilidade do paciente se aproximar, na medida em que suas defesas 

psíquicas o permitam, de questões dolorosas que se reluta saber e aceitar (ELIAS, 

2008).  

Assim, não se trata, em absoluto, de questionar  o valor das abordagens que 

envolvem aspectos cognitivos e educativos, mas de reconhecer suas diferenças 

fundamentais e o que este fato repercute em nosso trabalho no hospital. Segundo 

Bezerra (2017), a oferta de um trabalho com referência na psicanálise, quando se 

coloca na impossibilidade em responder à essa demanda, pode sofrer 

questionamentos sobre a própria competência individual, expor limitações sobre o 

campo da subjetividade e gerar discussões mais amplas sobre a própria eficiência e 

pertinência atual da psicanálise. 

O acompanhamento em uma perspectiva longitudinal da doença crônica 

permite que se testemunhe a trajetória das crianças e adolescentes por um longo 

tempo. Essa característica, é comum no acompanhamento de pacientes com DM1, 

por exemplo. É inevitável que os profissionais que acompanham os mesmos 

pacientes, desde a infância à vida adulta, realizem questionamentos de forma 

retrospectiva sobre sua atuação, principalmente diante de casos que desenvolvem 

precocemente complicações graves do DM1. Se for possível, os profissionais da 

saúde esperam que o seu trabalho contribua para que as complicações sejam 

evitadas ou postergadas.  

Os esforços em toda a equipe de saúde se dirigem a identificar falhas no 

tratamento, que possam ser corrigidas e aperfeiçoadas, e assim contribuir para 

realização de escolhas conscientes dos pacientes que devem ser iniciadas não 

apenas quando as complicações aparecem. Obviamente, esta não é uma decisão 

que cabe aos profissionais, mas estes podem contribuir para que o paciente, seja 

qual escolha for, seja responsável por ela.  
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De fato, a relevância e gravidade do DM1 em crianças e adolescentes é 

observada no estudo de  Marinho (2012) com 3.591 pacientes em várias cidades 

brasileiras que mostrou que apenas 15% deles têm a glicemia controlada. Portanto, 

85% correm risco de desenvolver complicações graves, como doenças 

cardiovasculares, falência dos rins, cegueira, amputações e óbito.  

Um dos recursos valiosos para avaliar o sofrimento psíquico são as técnicas 

projetivas. Valendo-se delas, Vargas e Tardivo (2014) realizaram um estudo em que 

aplicaram o Teste do Desenho na Chuva em 30 crianças com DM1. Como principais 

resultados, a análise gráfica apontou indícios de surgimento de importante 

sofrimento psíquico nas crianças a partir do diagnóstico de DM1, como aumento de 

características depressivas e agressivas. Resultados semelhantes já haviam sido 

encontrados por Maia e Araújo (2004), indicando que a maior parte das crianças e 

adolescentes com DM1 apresenta sintomas de ansiedade leve e depressão nos 

primeiros meses após o diagnóstico. 

Debray (1995), em publicação pioneira na área de psicologia clínica, 

psicossomática e diabetes, ressalta que o DM1 é enfrentado diferentemente por 

cada indivíduo, pois depende da estrutura psíquica e organização mental de cada 

um, sem preconizar um protocolo sobre o modo como realizar o atendimento 

psicológico com estes pacientes. Complementa que alguns aspectos que fazem com 

que a criança tenha dificuldades nos cuidados com a doença podem abranger as 

deficiências em relação ao conhecimento, conflitos na aceitação ou negação da 

doença, entre outros. Assim como Debray(1995), Silva (1994), aborda o DM1 pela 

perspectiva psicossomática e atribui que a dificuldade de comunicar com palavras 

suas emoções, pode fazer com que as crianças “falem” como descarga  direta do 

inconsciente em proclamar seu sofrimento no corpo, por não conseguir fazê-lo de 

outra forma. Deste modo considera que várias emoções, assim como aspectos reais: 

internações, complicações da doença, podem surgir como tema no atendimento de 

crianças com DM1.  

Em sua experiência de atendimento com crianças, Vargas (2013) aponta que 

é possível realizar intervenção clínica com  pacientes com DM1, sem se deter ao 

cunho educativo, de um modo que respeite a identidade da criança, que favoreça a 

aproximação do conhecimento, e a emergência da singularidade do sofrimento de 

cada paciente. A aceitação e adesão ao tratamento, podem surgir como um efeito 

secundário dessa prática (VARGAS, 2013).  
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As ciências da saúde envolvidas no tratamento do DM1 oferecem as 

referências, prescrições e conhecimentos sobre o modo como os pacientes devem 

cuidar do DM1. Contudo, ao profissional da psicologia, não cabe oferecer esse papel 

justamente porque nosso trabalho tem mais expressão ao ajudar o paciente a 

identificar as questões emocionais, dificuldades em lidar com o processo do 

adoecimento, tratamento e no seguimento à essas referências fornecidas pelos 

outros profissionais. 

Com o paciente adulto a implicação com suas escolhas pode ser questionada 

verbalmente num processo de tratamento psicológico, ou mesmo em uma 

intervenção pontual. Entretanto, um dos problemas do DM1 se deve ao fato de que 

os descuidos podem ter início desde a infância e adolescência, quando muitos 

pacientes ainda não tem uma reflexão aprofundada sobre si mesmos e menos ainda 

sobre sua relação com a doença e o tratamento. Para alguns autores fica evidente a 

relação entre o controle do DM1  e os aspectos psicossociais, dinâmica familiar e a 

relação médico paciente (ALMINO; QUEIROZ e JORGE, 2009). 

A abordagem destes aspectos que envolve a responsabilização com a 

doença e também ficam limitados com a criança, principalmente quando sua 

capacidade de expressar conteúdos subjetivos de modo verbal ainda não está tão 

desenvolvida. Os recursos lúdicos ou as técnicas gráficas muitas vezes ajudam a 

identificar esses conflitos, mas nem sempre são suficientes para que possamos 

trabalhar a partir deles este conteúdo com a criança que depende dos aspectos 

transferenciais, do reconhecimento da demanda, da disponibilidade e interesse dos 

responsáveis.  Para COURT et al., (2009) as crianças e os adolescentes têm mais 

limitações para a responsabilização em relação aos adultos, pois de certo modo 

ainda dependem dos pais para execução ou supervisão dos cuidados.  

A dificuldade em reconhecer os processos autodestrutivos que ocorrem no 

tratamento do DM1 podem se agravar pela própria condição de desenvolvimento da 

criança ou adolescente, que está em pleno em curso. Além disso a dificuldade no 

reconhecimento de conflitos que dificultam ou impedem a adesão ao tratamento 

pode estar ligada a processos inconscientes, os quais, independente da idade são 

difíceis de ser reconhecidos pelo paciente. Se conflitos familiares ou outras questões 

emocionais estiverem envolvidos, os esforços educativos e prescritivos das equipes 

sobre a doença e seus riscos, tendem a ser ignorados frente à predominância dos 

aspectos emocionais envolvidos.  
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Segundo a experiência de Marcelino e Carvalho (2005), é possível observar, 

por exemplo, pacientes que têm consciência da importância de um bom controle 

sobre a doença e das conseqüências de um mal controle. Contudo, ainda assim, por 

motivos que algumas vezes eles próprios desconhecem, este não “se ajudam” e 

podem sabotar o próprio tratamento. Apoiados na psicanálise, Marcelino e Carvalho 

(2005) apontam que aquilo que parece não fazer sentido no comportamento, pode, 

na verdade estar em conformidade com outra lógica, a lógica do inconsciente; e que 

apesar de ter consciência da doença e suas repercussões, podem atuar no controle 

do DM1. 

É o que afirma Minanni et al. (2010), sobre as limitações impostas pelo 

diabetes e as novas responsabilidades decorrentes do tratamento, principalmente no 

que concerne ao autocuidado, as quais podem interferir diretamente no 

desenvolvimento do paciente. O paciente está vivenciando as mudanças 

características da infância ou adolescência, que, por sua vez, podem interferir no 

tratamento da doença.  

Nesse sentido,  acrescentamos à opinião do autor, que o advento do DM1 

antecipa os lutos normais da adolescência. Como preconizados por Aberastury e 

Knobel (1992) a passagem da infância e adolescência para o mundo adulto ocorre 

lentamente na medida em que o mesmo supera alguns lutos e vai assumindo mais 

responsabilidades, tendo seu corpo modificado e deixando de idealizar seus pais 

como seus principais heróis.  

No adolescente sem diabetes a condição de dependência vai se 

transformando gradativamente. No caso da criança ou do adolescente com o DM1, a 

cobrança por disciplina ocorre repentinamente, roubando anos de experiências 

lúdicas e criativas da infância e adolescência. O encurtamento provocado pela 

necessidade de responsabilização com a doença leva a algumas perdas que podem 

comprometer à aquisição de segurança, vontade de viver, autonomia real.   

Embora muitos pacientes não sigam corretamente todos os cuidados, de todo 

modo são maciçamente cobrados para isso. O paciente “ideal” aos olhos das 

exigências do DM1 é alguém que desde criança renuncia à inúmeras possibilidades 

de prazer, vive em constante vigilância e equilíbrio. É sério e equilibrado na época 

em que ainda poderia ser imaturo. Algumas vezes é compensado pelos pais que se 

sentem tocados e culpados,  com superproteção ou compensação material. Aos pais 
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cabe analisar o que está dentro do esperado ou o que precisa ser contido em seus 

excessos (ZIMERMAN, 2004). 

A forma muitas vezes negativa com que o adolescente percebe a doença 

pode estar relacionada também ao modo como os profissionais de saúde conduzem 

o tratamento e a educação em saúde.  De certo forma poderíamos dizer que quando 

estes os tratam apenas com orientações proibitivas, visando somente bons controles 

metabólicos,  os desajustes psicossociais são favorecidos (BATTISTA, 2009). 

Diferente de Minanni et al.(2010), Batista, (2009) tem outra visão e compara um 

adolescente com DM1 a um adolescente sem a doença, e diz que podemos 

reconhecer alguns processos comuns e normais do próprio período. Por exemplo, a 

rebeldia da adolescência, que pode gerar escolhas diferenciadas, audaciosas, 

confrontadoras, em certa medida se enquadram em processo normal de 

experimentação, que inclui erros e acertos característicos da própria adolescência. O 

adolescente, em busca de se encontrar e se reconhecer em sua identidade 

mergulha em processos turbulentos, mas em sua maioria necessários, saudáveis e 

transitórios. Entretanto muitas das escolhas da adolescência a princípio envolvem 

experiências que se dirigem à posições extremas até que encontrem equilíbrio. 

Muitas escolhas podem gerar arrependimentos futuros e são necessárias apenas 

naquele período e depois perdem o sentido. Sobretudo são escolhas reversíveis 

 (BATTISTA, 2009). Para o autor o adolescente que tem DM1, este processo 

conturbado pode ocorrer do mesmo modo. 

Para Alencar (2013), os aspectos emocionais e afetivos têm grande peso no 

controle da doença,  pois observa um importante conflito entre a tentação alimentar 

e a necessidade de se conter, entre crianças e adolescentes:  “tal desejo os leva a 

salivar, sofrer, reprimir, transgredir, sentir prazer e culpa e negar a violação das 

regras” (ALENCAR, 2013, p. 481).  

É preciso se atentar para o impacto que o DM1 e o tratamento causam na 

vida do paciente, caso contrário, o adolescente pode transferir os mesmos 

sentimentos de rejeição aos limites familiares, à equipe e assim comprometer sua a 

adesão ao tratamento. (ALMINO; QUEIROZ; JORGE, 2009). Porém, segundo 

Vargas (2013) as consequências de suas experimentações podem deixar 

consequências graves e permanentes na saúde. Um adolescente que queira 

manifestar algum conflito, pode deixar de lavar seus tênis por um longo período e 
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este fato pode virar importante bandeira no jogo de forças com os pais. A 

consequência da queda de braços na disputa de autonomia sobre a decisão de 

andar com tênis limpos ou sujos, pode ser tolerada pelos pais e isto perder 

importância enquanto sinal de poder. A consequência desta escolha é totalmente 

reversível e provavelmente será motivo de risos quando este adolescente for adulto. 

Por outro lado, segundo a mesma autora, o adolescente com DM1 tem claro 

que para os pais os cuidados com a doença são uma bandeira importante a ser 

conquistada. Decididamente o controle da doença é um alvo importante, de grande 

serventia para medir forças, cuja capacidade de ignorar (como no caso do tênis sujo) 

é de difícil sustentação para os pais. Assim, estes podem se ver totalmente 

manipulados por essa arma poderosa utilizada como ataque pelo adolescente. Os 

pais ficam capturados neste ponto frágil, o qual muitas crianças e adolescentes 

fazem uso pensando que assim agridem os pais, sem se dar conta ou sem ter 

clareza de que estão agredindo a si próprios (VARGAS, 2013).  

Ou seja, para Vargas (2013) a rebeldia do adolescente com DM1 pode ter 

caracteristicas normais às de um adolescente sem a doença, entretanto as 

consequências não são as mesmas e podem trazer complicações graves e 

irreversíveis.  É comum que os pais, em seu sofrimento, busquem atendimento 

psicológico para seus filhos com DM1, na esperança de que o psicólogo ajude a 

criança ou adolescente a colaborar com seu próprio tratamento e muitas vezes se 

vêem perdidos e inseguros sobre como proceder em relação a limites, cuidados, 

disciplina confrontados neste período. Em geral a sobrecarga recai principalmente 

sobre a figura materna, reforçando a necessidade de apoio profissional aos 

familiares  (MARTINS, 2013). Barbosa (2016), refere que esse “apoio” emocional às 

famílias que normalmente é dado aos pais pela equipe acaba sendo superficial 

frente à intensidade das vivências às quais estes são expostos diariamente nos 

cuidados com as crianças com DM1. Por isso, uma avaliação especializada da 

Psicologia com os pais também pode identificar conflitos e tensões que necessitam 

de atendimento psicológico. Assim, concebemos que também os responsáveis pela 

criança demandam o cuidado da psicologia, uma vez que, na infância são 

frequentemente os responsáveis pelos cuidados com a doença. Afinados à 

perspectiva winnicottiana, compreendemos que o cuidado dedicado à eles se 

configura, indiretamente, uma atenção psicológica ao seu filho, na medida em que 

corresponde à oferta de um ambiente suficientemente bom à criança. Segundo 
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Winnicott (1957, 2000) essa é condição essencial para que a criança possa se 

desenvolver emocionalmente e tornar-se um indivíduo saudável. 

Neste processo de tensões entre os pacientes e familiares na vigilância com 

os cuidados com a doença, são travadas batalhas que desgastam a relação e 

deixam os pais exaustos. Coutinho et al, (2014) encontraram sintomas de depressão 

aumentados nos pais de crianças DM1 em comparação ao grupo controle, indicando 

possível associação entre doença crônica do filho e sintomas de depressão nos pais. 

Trata-se de um dado relevante para a prática clínica, pois indica sobrecarga sobre 

os pais e a necessidade de incluir os mesmos nos cuidados interdisciplinares 

fornecidos pela equipe, uma vez que o comportamento do cuidador pode ter 

importante impacto sobre o curso da doença (COUTINHO et al., 2014). 

Tornar-se responsável por si e pelo tratamento é um fator crucial no 

tratamento e ao mesmo tempo pode estar dificultado quando ainda se é uma criança 

com DM1 (CRUZ, 2017). Um ponto bastante crítico que dificulta a responsabilização 

é a percepção de que muitas vezes as crianças não são incluídas como agentes do 

próprio tratamento e as consultas são dirigidas para os pais. É fundamental incluir os 

pais nesta fase, mas também possibilitar meios para que essa condição de 

dependência e responsabilização possa aos poucos ser transferida para a criança 

(CRUZ, 2017). Além disso, a linguagem dos adultos, profissionais e familiares, sobre 

a doença e o tratamento raramente são acessíveis às crianças, como observou 

Vargas (2013) em um estudo em que as crianças entrevistadas juntavam fragmentos 

das falas dos adultos às próprias fantasias buscando dar sentido à sua vivência com 

a doença. Também foram obtidos resultados que denotavam passividade no 

enfrentamento ao DM1 em que a maioria das crianças deixava a cargo dos pais toda 

a responsabilidade na realização do tratamento (VARGAS, 2013).  

Deste modo, frequentemente a criança é tratada como aquela que será 

cuidada por todos. Obviamente que a pouca idade faz com que a equipe mobilize 

sua atenção para que os pais realizem os procedimentos de cuidados, mas nesse 

sentido, Cruz (2017) coloca que a criança fica como “objeto” dos cuidados, enquanto 

poderia assumir pequenas funções. Alheias ao processo e à responsabilização pelo 

tratamento, muitas vezes as crianças são trazidas para avaliação psicológica porque 

não deixam que os cuidados com o DM1 sejam realizados e frequentemente nessas 

situações não apresentam demanda própria para atendimento psicológico. Como 
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resultado, de um lado, temos grande demanda de equipe e familiares para que um 

tratamento psicológico seja realizado e de outro observamos ausência de demanda 

por parte da maioria das crianças .O DM1 tem seu início com maior frequência na 

infância e adolescência e nesses casos é muito raro que a criança venha para o 

atendimento por sua solicitação, ou seja, a origem do atendimento ocorre a partir da 

demanda da equipe de saúde ou da família, que ao se incomodarem com alguma 

situação, vêem no psicólogo alguém que tem a oferecer uma possível solução 

(BRANDÃO JÚNIOR, 2008;  HACHET, 2006).  Por vezes isso pode gerar um 

impasse e o psicólogo pode observar de um lado, a ausência de demanda da 

criança e de outro, a imensa preocupação dos pais e equipe.  

Frente ao sofrimento e impotência de familiares e equipe que demandam a 

atuação do psicólogo no sentido de adequar comportamentos e promover adesão ao 

tratamento do DM1, a resposta do psicanalista pode parecer frustrante a princípio, já 

que não corresponde de forma direta a essa expectativa (Elias,2008). É essa 

demanda inicial que pode fazer surgir um lugar transferencial, terreno fértil para o 

trabalho analítico, sustentado a e manejado na direção de um acolhimento inicial, e 

ao longo do tratamento terá em vista desenvolver o saber sobre a própria 

subjetividade no próprio paciente. Trata-se de um trabalho clínico que busca se 

despojar de saberes educadores, e faz um convite à associação livre. Esse trabalho 

favorece com que o paciente expresse conteúdos que ele não pode manifestar para 

a equipe e que inconscientemente pode estar movendo paciente na direção contrária 

da “cura e bem estar”. Estes aspectos podem estar na gênese ou na manutenção de 

comportamentos repetidos de autoboicote, que podem estar ligados às dificuldades 

de melhora da doença. Assim, a via do tratamento com base na teoria psicanalítica 

parte do desejo do analista de conhecer e trabalhar as questões inconscientes para 

que o paciente possa, ele próprio se aproximar do saber sobre seu corpo e sua 

doença, e assim sentir efeitos mais duradouros e genuínos de melhora consistente e 

não apenas supressão temporária de sintomas (MOURA, 2009).   

O trabalho do psicólogo depende muito de sua capacidade criativa, 

principalmente nos espaços de psicanálise “extramuros”, como por exemplo os 

trabalhos no hospital. Winnicott, realizou estudos realmente inovadores que o 

afastaram da psicanálise clássica, e gerou  um modelo teórico e técnico, com bases 

diferenciadas que tem grande pertinência nos territórios extramuros. Com ele, o 
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brinquedo, a relação com o paciente, a criatividade enquanto aspectos de uma 

práxis, foram reinventados. Aiello-Vaisberg (2004) chama a atenção para queixas 

relativas ao fato da clínica convencional ser sustentada principalmente em atuações 

essencialmente verbais. A seu ver essa questão é problemática, na medida em que 

cada vez mais nos deparamos nos contextos de atuação diferenciados, com formas 

não-neuróticas de sofrimento emocional, que requisitam a atitude de repensar os 

meios e técnicas para realizar nosso trabalho. 

O uso do brinquedo foi realmente uma grande contribuição técnica no 

atendimento e crianças, como um recurso que auxilia no diagnóstico e tratamento. 

Embora materiais lúdicos no trabalho com crianças são amplamente utilizados talvez 

um material que possibilite o surgimento da subjetividade acerca do DM1 nas 

sessões poderia contribuir para o atendimento de crianças com DM1. nos 

perguntamos se um dispositivo como o Gamellito Adventures, poderia contribuir na 

mediação do processo de simbolização e expressão e promover a fala das 

dificuldades encontradas com o DM1? Poderia funcionar como uma estratégia para 

oportunizar a fala da criança sobre seus medos, fantasias em relação às novas 

situações e rotinas vivenciadas no hospital? O estudo de Menezes (2010) revela que 

quando para a criança é permitido falar acerca de sentimentos e idéias sobre 

hospitalização e o adoecer, revelam-se conteúdos de culpa e a fantasia de estar 

sendo punido ou castigado através da doença ou dos procedimentos dolorosos. No 

caso de crianças com DM1, podemos pensar sobre qual sentido faz para elas 

manter uma rotina complexa e desagradável imposta pela doença, da qual nem 

sempre entendem bem o significado. Seria interessante que este tema pudesse ser 

trabalhado nos atendimentos, por se tratar de uma realidade normalmente 

conflituosa, e por vezes evitada, negada por estes pacientes.Alguns autores 

ressaltam a importância de favorecer, por meio do atendimento psicológico, que a 

via da fala seja criada, desobstruída e facilitada. Esta é uma das condições de 

análise, elencadas por Quinet (2000): que os conteúdos subjetivos possam ser 

simbolizados. Sendo assim, mesmo que o game utilizado no presente estudo, 

possibilita apenas uma pequena abertura para que angústias ainda sequer 

identificadas e formuladas possam se constituir em sintoma, e quem sabe possam 

ser endereçadas ao tratamento psicológico, já poderia ser considerado uma 

ferramenta de grande valia. Seria interessante que este tema pudesse ser 
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trabalhado nos atendimentos da psicologia, por se tratar de uma realidade 

normalmente conflituosa, e por vezes evitada, negada por estes pacientes. Isto pode 

acontecer por negação e dificuldade de aceitação da doença, mas também pode 

ocorrer por não haverem, ainda na infância, recursos internos para traduzir, na fala 

ou no brincar as angústias que a doença pode suscitar. 
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CAPÍTULO 2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

O DM1 se caracteriza como uma doença crônica, de aparecimento repentino 

que vem crescendo a cada ano na população mundial (IDF 2015). Atualmente é uma 

doença que pode ser tratada, com injeções diárias de insulina, controle alimentar e 

realização de atividade física. Como uma das doenças mais pesquisadas no mundo, 

os avanços no tratamento evoluíram substancialmente e sugerem boas perspectivas 

em estudo, na produção de novos tipos de medicamentos e novas tecnologias. 

Um dos aspectos que torna o DM1 um problema relevante de saúde pública 

são os altos custos para a realização do tratamento, assim como os custos sociais e 

financeiros decorrentes das possíveis complicações que a doença (SBD, 2015). O 

 DM1 mal controlado pode necessitar de constantes internações, de realização de 

diálises, amputações de membros, afastamentos temporários ou permanentes do 

trabalho, e inclusive  a morte em idades precoces.  

São inúmeros os esforços no sentido de facilitar o tratamento (ampliando a 

autonomia, utilizando tecnologias menos invasivas) principalmente porque a 

evolução da doença depende da atitude diária de autocuidado dos pacientes. 

Apesar dos esforços científicos, dos investimentos públicos de saúde, do empenhos 

dos pacientes, das famílias e das equipes especializadas, o controle do DM1 

continua sendo um desafio. É grande o número pacientes com dificuldades de 

adesão ao tratamento (DELAMATER et al. 2014). 

As consequências de decisões tomadas em idades precoces podem ser fatais 

ou deixar marcas irreversíveis até a idade adulta. São imprescindíveis todas as 

tentativas de informar, conscientizar e tratar as dificuldades emocionais para que o 

paciente possa tomar decisões responsáveis sobre seu próprio tratamento (CRUZ, 

2017). Mas como avaliar e auxiliar os pacientes a tomar decisões responsáveis na 

infância e na adolescência, se a maioria das crianças não quer nem ouvir e muito 

menos falar sobre o DM1? Como trabalhar um conteúdo crucial em suas vidas e ao 

mesmo tempo denso, restritivo, ameaçador e desagradável com as crianças de um 

modo que seja interessante e lúdico? 

Neste cenário, o desafio proposto no presente estudo é consequência do 

exercício diário de aprofundamento e constante reflexão sobre as questões 

despertadas na prática em hospital. A pesquisa que originou esta Tese partiu da 

iniciativa utilizar a criatividade como saída, diante da dificuldade em encontrar 



77 
 

técnicas e ferramentas para contribuir na prática de psicologia com crianças com 

DM1. Envolveu a preocupação em experimentar novos modos de intervenção, 

adotando uma postura investigativa que ao mesmo tempo mantivesse confluência e 

consistência teórica.  

Quanto à criatividade ela é grande aliada ao trabalho clínico nos enquadres 

diferenciados descritos por Winnicott, teórico que foi um grande incentivador para o 

desbravamento de intervenções não convencionais. São situações clínicas que 

desafiam nossa “caixa de ferramentas” (teorias e técnicas disponíveis) e exigem 

criatividade para que se possa ir além da reprodução de regras tradicionais e 

experimentar novos modos de intervenção.  

Na falta de dispositivos que solucionem os impasses clínicos muitas vezes é 

preciso articular algo novo e com esse propósito apresentamos o Gamellito 

Adventures (VARGAS et al, 2016), um jogo digital, especialmente desenvolvido aos 

propósitos desta pesquisa. O jogo se encaixa na categoria dos “health games”, que 

trazem uma proposta interventiva com uso da tecnologia digital na área da saúde. 

Utilizamos o Gamellito (o personagem principal que é um pet virtual com DM1) como 

parte de uma estratégia que insere novas tecnologias no contexto das psicoterapias. 

Foi um modo de aproveitar o grande interesse das crianças por jogos para celular, 

enquanto um dispositivo mediador da clínica para o atendimento de crianças com 

DM1. Uma resposta às perguntas de pesquisa anteriormente mencionadas. 

Alguns aspectos da trajetória da própria pesquisadora em sua prática com 

crianças com DM1 em hospital foram motivadores e ao mesmo tempo desafiadores, 

e visam solucionar algumas dificuldades encontradas. Uma delas se refere ao fato 

de que os enquadres que usam os brinquedos tradicionais nem sempre atendem à 

demanda de atendimento para trazer às sessões o tema do DM1. Isso dificulta a 

abordagem com a criança de aspectos cruciais para que ela possa ir se 

aproximando da aquisição de todos os meios para tomar decisões responsáveis 

frente aos cuidados com o DM1.  

Muitas vezes os atendimentos medicamentosos e as propostas educativas 

adotadas pelas equipes multidisciplinares não priorizam trabalhos que envolvem os 

aspectos singulares e subjetivos, deste modo dirigem seus esforços prioritariamente 

às intervenções psicoeducativas. Quando se utiliza técnicas tradicionais (testes 

projetivos, entrevistas, grafismos) para conhecer o que acontece em termos 
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emocionais, é possível acessar como as crianças se sentem frente à tudo que 

envolve o que significa ter DM1.  

Saber como os pacientes se sentem em relação à sua condição de doentes 

crônicos é o primeiro passo, mas não é suficiente para abordar e produzir 

modificações no modo como o sofrimento vai sendo significado. Assim, pouco se 

consegue trabalhar  em relação à estes aspectos no enquadre e com os materiais 

tradicionais utilizados nos atendimentos com crianças.  

Os aspectos subjetivos podem ser decisivos na forma como ela irá se 

posicionar frente à doença, às propostas de tratamento da equipe, aos cuidados da 

famíla. Dependendo do modo como isso vai se organizando, o paciente poderá ter 

 dificuldades de adesão ao tratamento e mais problemas de saúde. 

Deste modo,  frente aos questionamentos originados nos atendimentos com 

crianças com Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) os objetivos da pesquisa são: 

- Apresentar Gamellito Adventures, como proposta de intervenção com 

crianças com DM1; 

- Apresentar alguns casos clínicos em que foi utilizado o Gamellito Adventures 

como mediador do atendimento, dentro de uma proposta de brinquedo atualizado; 

- Analisar o potencial da intervenção com o Gamellito Adventures,  a partir de 

conceitos winnicottianos que enfocam o brincar e o objeto transicional. 
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CAPÍTULO 3 - MÉTODO 

 

O presente estudo utilizou o método clínico com o objetivo de pesquisar a 

utilização do Gamellito Adventures, como um dispositivo para facilitar a expressão 

de questões emocionais em crianças com DM1. O protocolo da pesquisa incluiu 

também entrevistas com os pais, consulta de prontuário médico e a técnica do 

Procedimento Desenhos-Estórias com Tema (AIELLO-VAISBERG, 1997). O game 

foi desenvolvido paralelamente à esta pesquisa, em parceria com um grupo da 

computação e design da UEL e deste modo será descrito nos instrumentos 

utilizados. Embora o Gamellito Adventures tenha sido pesquisado e testado sobre 

suas funcionalidades técnicas, a pesquisa clínica de psicologia é a primeira pesquisa 

realizada com ele.  

Antes de mais nada, apresentamos o próximo quadro, como forma de 

contextualizar e visualizar a pesquisa clínica  apresentada neste estudo, dentro do 

projeto tecnológico amplo de desenvolvimento do Gamellito Adventures: 

 

QUADRO 1 - PROJETO TECNOLÓGICO DE DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO GAMELLITO 

ADVENTURES 

ETAPA CONCEITO DESCRIÇÃO 

Desenvolvimento Concepção e 

construção do 

game 

1) Levantamento dos conteúdos para o game em 

consulta com: 

- os Guidelines sobre DM1 com profissionais da 

saúde (endocrinologistas); 

- playstores; 

- Briefing para especialistas em Game Design da 

UEL; 

2)  Organização e gerenciamento de equipe; 

3)  Construção do Storytelling;  

4) Descrição dos personas; 

5) Definição de conteúdo;  

6) Concepção de estilo, plataforma, mecânica; 

7) Seleção dos elementos lúdicos e conteúdos 

educacionais e clínicos; 

8) Desenvolvimento do produto; 



80 
 

Avaliação 

técnica (versão 

alfa do protótipo) 

Inspeção de 

Usabilidade e 

jogabilidade dos 

protótipos em 

estudo piloto 

Playtestes com: 

- Game designers envolvidos no projeto 

(Desenvolvedores). 

- Consultores da saúde (Especialistas);  

- Crianças com DM1, participantes do mesmo 

ambulatório onde será realizada a pesquisa, fora 

do perfil exato do estudo (9 usuários);  

Realização de Ajustes: 

- Correção da pertinência e funcionalidade dos 

elementos educacionais e clínicos, solução dos 

problemas técnicos, com vistas a ajustar o game 

antes da intervenção clínica propriamente dita. 

Pesquisas 

derivadas do 

Gamellito 

Adventures até a 

atualidade 

Estudo Clínico 

com o Gamellito 

Adventures 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: avaliar a utilização do Gamellito 

Adventures como dispositivo lúdico mediador no 

atendimento de crianças com DM1.  

Método: 

- entrevista com 5 responsáveis de crianças com 

DM1 que são acompanhadas no ambulatório do 

Hospital de Especialidades do HU/UEL; 

- Atendimento de 5 crianças utilizando a técnica 

do Desenho-Estória com Tema e o Gamellito 

Adventures como instrumento oferecido para 

mediação; 

- Análise qualitativa e discussão dos resultados; 

Resultados:  

- análise das sessões; 

- discussão entre resultados dos dispositivos 

clínicos aplicados; 

- satisfação com o game: crianças e 

pesquisadora; 

FONTE: o autor (2017). 

O quadro ilustra que a pesquisa clínica (em azul), é a que esta tese se 

debruça, ou seja,  é uma parte de um amplo projeto tecnológico de desenvolvimento 

do Gamellito Adventures. Deste modo a pesquisa sobre as contribuições que ele 
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pode ter ao atendimento da psicologia é um dos possíveis braços temáticos que 

podem ser estudados.  

 

3.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO MÉTODO CLÍNICO 

 

A pesquisa descrita nesse texto foi realizada em hospital, utiliza o método 

clínico e prioriza a observação dos fenômenos a partir de dados descritivos. Turato 

(2004), chamou de pesquisa clínico-qualitativa aquela que utiliza o método 

qualitativo em settings de saúde. Em outras palavras, o autor enfatiza que o método 

clínico combina estudo e discussão sobre técnicas e procedimentos para 

compreender as relações que envolvem os fenômenos humanos nesse campo. A 

proposta do método clínico é priorizar a forma como os fenômenos ocorrem, 

colocando o pesquisador em contato direto com o fenômeno estudado e independe 

da frequência dos fenômenos observados e de dados quantitativos (LUKE; ANDRE, 

2006).  

Nessa perspectiva, objetiva alcançar a dimensão não consciente da 

experiência humana que é, essencialmente, intersubjetiva e relacional (AIELLO-

FERNANDES, 2013). Em outras palavras, Aiello-Fernandes (2013) destaca que este 

método tem como principal característica ser interpessoal, o que implica o psicólogo 

em todo o processo da pesquisa e a produção de conhecimento ligada todo o tempo 

à intervenção. Deste modo, considera-se importante para a pesquisa os aspectos 

emocionais que surgem na relação com a pesquisadora, assim como, as angústias, 

as trocas afetivas, a linguagem corporal, abstraídos do contato entre a pesquisadora 

e os participantes.  

A expressão do paciente que se observa na clínica ocorre concomitantemente 

nas áreas do corpo, da mente e da ação sobre o mundo externo (AIELLO-

VAISBERG, 2004). Ou seja, necessita-se de uma postura receptiva e ao mesmo 

tempo de curiosidade, como coloca Gil (2010), tanto para se fazer ciência quanto 

para clinicar. Outro ponto importante a ressaltar no método clínico é que a 

singularidade tem destaque especial, cada caso é um caso e além disso, Bleger 

(1984) observa que o próprio campo da pesquisa também é único e singular. Não 

obstante, o autor esclarece que o método clínico está em constante modificação e 

mesmo assim, permite um corte transversal e hipotético da situação para fins de 

estudo.  



82 
 

A partir das potencialidades desta metodologia, o método clínico é escolhido 

nesta pesquisa por ser “o método mais direto e apropriado de acesso à conduta dos 

seres humanos” (BLEGER, 1984, p. 169). O pesquisador se define, na medida em 

que reflete de modo crítico sobre o material clínico que é produzido em sua prática 

clínica (RAVANELLO et al., 2016). Exatamente nesse ponto, o método clínico vem 

de encontro às inquietações que deram origem ao tema escolhido para esta Tese, 

pois partiu de minhas próprias experiências clínicas no trabalho com crianças com 

DM1. Relembramos que inserção neste serviço ocorreu em 1994, ou seja, durante 

23 anos venho trabalhando em uma clínica com questões específicas e ao mesmo 

tempo singulares. Pinheiro (2015) diz que não podemos nos esquecer que em 

psicanálise a clínica que atendemos é que nos faz. Ou seja, a própria clínica é que 

nos indica o que vamos pensar, o que buscar teoricamente e tecnicamente para 

ajudar especificamente aqueles pacientes que nos fizeram clínicos. Assim, para 

Pinheiro (2015) clinicar e pesquisar trazem problemas teóricos, e se a prática não 

cabe como uma luva na teoria ou nas técnicas disponíveis, então é preciso inventá-

las. 

Nesse sentido Winnicott é uma referência a todos que trabalham em 

enquadres diferenciados, pois levou a clínica para espaços que estavam à margem 

da Psicanálise. Tardivo (2004) diz que o legado de Winnicott, a partir de suas 

concepções de fenômenos transicionais e zonas intermediárias da experiência, 

permite que “se trabalhe a dicotomia percebido/criado, realidade/ficção enquanto 

paradoxos que não podem e não devem ser superados”. A própria  Tardivo (2004), 

que também inspira este trabalho, desbravou o Brasil levando a Psicanálise de norte 

a sul, fazendo intervenções clínicas com adolescentes que, entre outros trabalhos, 

pesquisou desde populações indígenas da Amazônia à adolescentes da FEBEM 

(Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor).  

Tardivo (2004) e Pinheiro (2015) fazem uma crítica ao modelo de ciência que busca 

na prática o que já está escrito na teoria, ou seja, pesquisas que apenas referendam teorias. 

Ambas afirmam que esse não se constitui o verdadeiro espírito do método clínico em 

Psicanálise. Deste modo, para estes autores, o método clínico aproveita a experiência, ouve o 

que os pacientes têm a dizer e isso é de primordial importância para que se pense, se produza, 

se proponha estratégias como possibilidades de contribuição ao seu campo. Ou seja, 

exatamente o que se pretendeu nesta pesquisa. 

3.2 PARTICIPANTES 
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Participaram deste estudo cinco crianças na faixa etária de sete a onze anos, 

sendo quatro meninas e um menino, atendidos no Ambulatório de Especialidades do 

Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (AEHU/UEL). Todos 

tinham em comum o diagnóstico de DM1 e com algum tipo de encaminhamento para 

atendimento da Psicologia aguardavam na lista de espera para atendimento.  

Os critérios de inclusão dos participantes foram: crianças com DM1, entre seis 

e doze anos de idade, ambos os sexos, alfabetizados, atendidos no ambulatório 

multidisciplinar do AEHU, pela mesma equipe, provenientes de Londrina e Região, 

encaminhados para atendimento de Psicologia. Os critérios de exclusão foram 

pacientes encaminhados que não faziam uso de insulina injetável (uso de bombas 

de infusão) e que estivessem fora da idade selecionada ou que não estivessem 

dispostos a colaborar voluntariamente com o jogo.  

 

3.3 A INSTITUIÇÃO E O LOCAL DA INTERVENÇÃO 

 

O AEHU é a parte ambulatorial do HU/UEL, um Hospital Universitário e 

público, que está inserido na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, 

realiza atendimentos exclusivamente gratuitos. Com a característica de um Hospital 

Escola, funciona como campo de estágio que tem a missão de ensino, pesquisa e 

extensão. Os pacientes têm contato com profissionais, docentes, residentes e alunos 

de diversas áreas da saúde.  

Os ambulatórios do AEHU/UEL são organizados em projetos com equipes 

que trabalham em grupos multiprofissionais, como é o caso do ambulatório de DM1 

que atende exclusivamente pacientes com esta patologia. Estruturado em 1986, o 

projeto do ambulatório de DM1 foi um dos pioneiros no Brasil a ter este formato 

multiprofissional e contava com a participação de médicos, nutricionistas, 

enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos (ALMEIDA, 2007). Desde seu início, o 

projeto teve a dupla missão de prestar atendimento clínico nas especialidades que o 

compunha e ofertar Educação em Diabetes. O projeto mantém suas características 

iniciais, clínicas e educativas, embora não seja composto pelos mesmos 

profissionais que lhe deram origem. Atualmente a equipe conta com médicos 

endocrinologistas (dois docentes, quatro residentes e seis internos), uma 

nutricionista, uma assistente social e uma psicóloga (a própria pesquisadora). Os 
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pacientes deste ambulatório são divididos em dez grupos por faixas etárias 

aproximadas, de crianças à idosos. Retornos trimensais do mesmo grupo 

aproximam os pacientes e por terem algumas características semelhantes, facilita o 

planejamento de programas educativos direcionados à cada momento evolutivo. Por 

exemplo, temas ligados ao diabetes de interesse aos pais, crianças, adolescentes, 

terceira idade e assim por diante. 

Quanto ao local da intervenção, foi utilizada uma das salas de atendimento 

 para crianças do Serviço de Psicologia do AEHU/UEL, um ambiente que é 

silencioso, privado e livre de intervenções externas e conta com mesa e cadeiras em 

tamanho infantil. Nas sessões com as crianças os responsáveis aguardaram em sala 

de espera e todas as crianças não tiveram problemas para entrar sozinhas na sala 

de atendimento.  

 

3.4 MATERIAIS E INSTRUMENTOS 

 

Para as entrevistas com os responsáveis, utilizou-se questionário semi-

estruturado (apêndice 5), com questões acerca da condição socioeconômica da 

família e das condutas tomadas acerca da doença das crianças. Este questionário 

estava disponível em Google Forms, formulário online da plataforma do Google 

drive, e portanto era preenchido de acordo com as respostas do responsável, 

gerando um banco de dados salvo na rede. Para registro desses atendimentos foi 

utilizado um notebook da marca Acer, com conexão à internet. Para a coleta do 

quadro clínico geral do paciente, utilizou-se os prontuários de cada criança que 

participou do estudo.  

Utilizou-se um recurso mediador dialógico, o Procedimento de Desenhos-

Estórias com Tema (AIELLO-VAISBERG, 1997), a fim de nos aproximarmos da 

experiência emocional vivida pelas crianças. O procedimento consiste em apresentar 

um tema, solicitar um desenho e após finalizado, uma história sobre este e um título 

para a produção. O tema proposto foi “Minha vida com Diabetes”.  A análise dos 

resultados para que se pudesse alcançar a dimensão subjetiva se basearam no 

método de "livre inspeção do material", que basicamente busca a compreensão do 

desenho, da história e das associações (TARDIVO, 2004). 

Para as aplicações do Desenho-Estória com Tema utilizamos papel sulfite, 

lápis de escrever e borracha. Escolheu-se esta técnica em decorrência de seu 
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favorecimento à expressão emocional das crianças, na medida em que a produção 

do desenho e uma narrativa sobre ele permite que os participantes demonstrem 

seus sentimentos, sem a limitação da linguagem verbal (MONTEZI et al., 2011, p. 

301).  

Para as sessões das crianças com o game foi utilizado um smartphone da 

marca Samsung modelo J5, com a versão 1.20.2 com o Gamellito Adventures 

devidamente instalado. Além deste aparelho, mantivemos um aparelho reserva 

devidamente carregado em caso de necessidade de troca. Além disso utilizou-se um 

carregador de bateria compatível com o modelo dos aparelhos. Para a registro 

audiovisual das sessões foi utilizado um aparelho de celular Iphone, modelo 6.  

O Gamellito Adventures (VARGAS, et al, 2016) é o resultado de uma proposta 

para inovar o brinquedo da clínica, do que vem sendo convencionado como 

brinquedo terapêutico, ou no meio tecnológico considerado um jogo na área da 

saúde (health game). É um health game que tem base científica e ao mesmo tempo 

pretende ser envolvente e divertido, para ser utilizado em uma intervenção clínica 

como mediador da relação terapêutica com crianças com DM1. 

O fato inovador é que o Gamellito Adventures é um jogo digital personalizado 

para o atendimento e ao mesmo tempo tem funções que também o caracterizam 

como um instrumento para coleta de dados. Deste modo o game tem o potencial de 

produzir dados sobre: 

a) Cuidados com o Gamellito: realizar automonitorização, tomar decisões 

diante dos resultados, aplicar a insulina nos locais corretos, colocá-lo para ir ao 

banheiro, tomar banho e tomar água.  Escolher alimentos corretos para fazer a 

glicemia subir quando  necessário. colocá-lo para brincar nos minigames; 

b) Atividade com os minigames: atividade física, alimentação e outro sobre 

noções de equilíbrio glicêmico identificando sintomas de hipo e hiperglicemia;  

c) Respostas objetivas e subjetivas nos Quizzes: conhecimento, atitudes, 

sentimentos e satisfação com o game; 

 

 

 

 

3.5 PROCEDIMENTOS 
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Para dar início à pesquisa foram convocadas 10 crianças com DM1 que 

haviam sido encaminhadas para Psicologia e aguardavam serem chamadas. Nove 

compareceram e participaram das sessões do estudo até o final, entretanto por se 

tratar de estudos de caso, são relatados e analisados na pesquisa apenas cinco 

casos. 

De acordo com os objetivos da pesquisa estabelecemos um protocolo de 

procedimentos, realizados com todas crianças participantes, conforme o quadro 2:  

 

QUADRO 2 - PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA 

Sessões Atividades 

1ª Sessão Entrevista individual com responsável  
Consulta ao prontuário  
Termo de consentimento  

2ª Sessão Aplicação do Desenho-Estória com Tema  
Apresentação do Gamellito Adventures 

3ª Sessão Atividade com o Gamellito Adventures  
Se possível atingir fase do Quizz de Conhecimentos e do Quizz de 
Atitudes 

4ª Sessão Atividade com o Gamellito Adventures  
Se possível atingir o Quizz de sentimentos e o Quizz de satisfação 
com o game 

5ª Sessão Aplicação do Desenho-Estória com Tema (pós-intervenção com o 
game)   
Atividade livre 

6ª Sessão 
   

Entrevista com responsável 

FONTE: o autor (2017).   

 

3.5.1 Entrevista com os Responsáveis 

 

Na primeira sessão foi realizada uma entrevista individual com os 

responsáveis pelas crianças, com duração média de quarenta minutos. 

Primeiramente ouvimos as questões que motivaram a busca pelo atendimento e 

fizemos a proposta de atendimento com o Protocolo de Avaliação Gamellito 

Adventures. Explicou-se que o uso do Gamellito Adventures faz parte de uma 

pesquisa, quais eram seus objetivos, checamos o interesse e disponibilidade para 
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participação nas seis consultas. Esclarecemos que após o período do protocolo da 

pesquisa, as crianças que tivessem indicação e disponibilidade teriam assegurado o 

direito de continuidade do acompanhamento psicológico.  

Todos concordaram em participar da pesquisa e se mostraram disponíveis 

para trazer as crianças nas sessões. Na entrevista os pais puderam falar sobre o 

encaminhamento (se foi a pedido deles, da equipe de saúde, da escola ou da 

própria criança), a partir disso, abrimos espaço para as questões que eles mesmos 

gostariam de falar. Ao final, em todas as entrevistas foram perguntados alguns 

dados como a situação socioeconômica da família, data do diagnóstico, esquema de 

insulina, número de irmãos, profissão, com quem a criança reside. Os familiares que 

compareceram as cinco entrevistas foram três mães e dois pais.  

 

3.5.2 Consulta aos prontuários 

 

No mesmo dia da primeira entrevista com os responsáveis, foram colhidos por 

meio de consulta, os dados de prontuário. Levantamos os resultados dos últimos 

exames laboratoriais que antecederam a pesquisa, principalmente a Hemoglobina 

Glicada (HbA1c) como uma referência sobre os valores que podemos considerar um 

diabetes com bons controles. Também colhemos dados de histórico da doença, 

histórico de internações e episódios de hipoglicemia. É importante ressaltar que a 

pesquisa não acarretou a necessidade da realização de nenhum exame ou 

procedimento doloroso. A rotina de tratamento das crianças tem consultas médicas 

com intervalo de três meses e a cada retorno os exames já são realizados para 

controle médico. A pesquisa apenas aproveitou os dados que já haviam sido 

produzidos no próprio tratamento. São dados que mostraram como está indo o 

tratamento do DM1 nas crianças que experimentaram o Gamellito Adventures e 

foram balizados com os dados produzidos com a aplicação do game. 

 

3.5.3 As sessões individuais com as crianças 

 

Na primeira sessão com cada criança foram feitas as apresentações iniciais e 

em seguida, perguntamos sobre o hábito de jogar games, quais eram e com qual 

frequência eram jogados. Em seguida explicamos sobre a pesquisa, a necessidade 

de seu comparecimento em quatro sessões e se a criança concordava em participar, 
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e caso a resposta fosse positiva, o termo de assentimento era apresentado para 

coletar assinatura. A atividade com o game envolvia a atenção em muitas coisas 

simultaneamente, sendo assim, solicitamos às crianças se concordavam com a 

filmagem. Todas as crianças concordaram e comentaram que já tinham ouvido falar 

do Gamellito e queriam muito conhecê-lo. Isso ocorreu porque um ano antes da 

coleta, enquanto ainda não tínhamos o game pronto, fizemos um pequeno caderno 

de anotações para as crianças anotarem os resultados diários de automonitorização. 

As ilustrações deste livreto foram baseadas nos personagens do Gamellito 

Adventures e foram distribuídos nas consultas, para que as crianças pudessem ir se 

aproximando do personagem. Outro motivo é que a partir da primeira entrevista 

organizamos um grupo de whatsapp com os pais para facilitar o contato, caso fosse 

necessário divulgar recados comuns. Antes da primeira sessão com cada uma das 

crianças enviamos algumas animações em gifs (Graphics Interchange Format) do 

Gamellito falando “bom dia”, “boa noite” ou se apresentando e dizendo que as 

estava esperando em seus respectivos horários.  

Na primeira sessão foi realizado o procedimento do Desenho-Estória com 

Tema e apresentado o celular com o Gamellito Adventures para a criança pudesse 

iniciar sua exploração com o dispositivo. Na medida em que a criança solicitava 

auxílio para fazer login no game, ou manusear alguma coisa do game a 

pesquisadora estava ao seu lado. No entanto as crianças têm muita facilidade com 

as tecnologias digitais e rapidamente todos encontraram os caminhos para conhecer 

e explorar o Gamellito Adventures. A orientação do pesquisador durante a 

intervenção clínica com o game foi para que a criança explore livremente o game e a 

atitude do pesquisador deverá interferir o menos possível no sentido de estimular o 

uso do game, mas deverá interagir para responder sempre aos questionamentos e 

comentários  que o game suscitar. Ou seja, o game será introduzido na cena, como 

são introduzidos outros elementos lúdicos num atendimento clínico de crianças com 

orientação psicanalítica.  

Na segunda e terceira sessão as crianças tinham o Gamellito Adventures 

como único brinquedo a ser utilizado. Também não solicitaram outro brinquedo ou o 

interesse em fazer outra coisa. Entre as diversas opções interativas que o game 

permite, a pesquisa precisava alcançar as respostas para quatro Quizzes. Isso não 

foi difícil em ser atingido, porém se a criança levasse mais tempo e fosse necessário 

estender um pouco a sessão ou marcar mais alguma sessão não teria problema. O 
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Protocolo da pesquisa tinha uma ordem que norteou os passos, mas não os 

limitaram.  

Na última sessão com a criança foi solicitado novamente o Desenho-Estória 

com Tema com o mesmo Tema. Após análises dos materiais os pais foram 

convocados para entrevista devolutiva.  

 

3.5.4 Entrevista Devolutiva 

  

 Essa sessão foi muito aguardada pelos responsáveis que queriam continuar 

falando como na primeira entrevista. Essa foi a tônica da última sessão,  ouvir os 

pais e saber qual foi a reação da criança em outros contextos, após conhecer o jogo. 

Além disso, realizou-se uma devolutiva acerca dos resultados obtidos com as 

sessões das crianças. 

 

 3.5.5 Análise de dados 

 

Nas sessões, foram consideradas as falas dos responsáveis, as falas das 

crianças, análise do desenho, das estórias, da interação com o personagem do 

Gamellito, com os minigames e os dados dos Quizzes. A análise dos dados 

referentes às sessões infantis com a técnica do Desenho-Estória com Tema, seguiu 

a proposta de Aiello-Vaisberg (1997), no qual são identificados os temas associados 

aos desenhos individualmente. Os desenhos foram analisados em conjunto, 

elencando os elementos que se destacaram.  

Nas sessões com os responsáveis foram feitas algumas anotações, assim 

como os dados de prontuário. As sessões foram transcritas e quando necessário 

foram assistidas as filmagens, pois como mencionado anteriormente atender com o 

uso de um game é bastante inovador na clínica. Pensamos em gravar para que além 

das observações clínicas sobre a interação paciente e analista, fosse possível rever 

e analisar mais alguma coisa sobre o game e assim também contribuir depois para o 

seu aperfeiçoamento. 

 

 

3.6 ARQUIVAMENTOS DE DADOS 
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Os dados de identificação, resultados de exames clínicos e a avaliação de 

satisfação/sugestões com o game, quizzes de conhecimento, atitudes e sentimentos, 

os Desenhos-Estórias com Tema que foram escaneados, foram armazenados na 

plataforma do Google Drive, no aplicativo Google Forms (Google, Mountain View, 

CA). Embora seja um formato relativamente novo para coleta, processamento e 

armazenamento de dados no campo científico (lançado em 2012 pelo Google), 

apresenta algumas vantagens, tais como: a economia de espaço no disco rígido por 

ficar na nuvem e não armazenado no próprio computador; o fato de ser gratuito e ter 

uma interface de fácil uso. Contudo, a vantagem principal da plataforma do Google 

Drive é o cuidado ético de resguardar o sigilo dos dados coletados. Possibilita o 

arquivamento e centralização de todos os dados de pesquisa na mesma plataforma, 

a qual somente é acessada com email e senha da pesquisadora.  

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Embora o Gamellito Adventures seja um instrumento inédito, ele passou por 

alguns testes com a equipe, e mesmo que nunca tivesse sido utilizado no 

atendimento clínico anteriormente, os riscos de sua aplicação eram praticamente 

inexistentes. Deste modo, o estudo foi norteado pelas Diretrizes e pelas Normas 

Regulamentadoras dispostas na Resolução n. 466/2012, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS)/Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2012a), referentes à pesquisa que 

envolve seres humanos. Para os pais fizemos os termos de consentimento 

(apêndices 2 e 3) e para as crianças o termo de assentimento (apêndice 4), nos 

quais constam a autorização para filmar as sessões com o game, bem como para 

utilização dos dados produzidos, resguardando o sigilo dos participantes. Vale 

ressaltar que, com o objetivo de atender às diretrizes determinadas pelas 

resoluções, os nomes das crianças foram omitidos e substituídos por nomes fictícios, 

 sendo gravadas com um aparelho de Smartphone, com a autorização dos pais e 

assentimento das crianças. Depois de autorizado pelos responsáveis pelo 

ambulatório e hospital onde foi realizado o estudo, a proposta de pesquisa foi 

encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), com vistas à apreciação, 

tendo recebido parecer favorável nº  2.303.182, CAAE nº 65003417.9.0000.5231. Se 

porventura alguma criança convocada não quisesse participar da pesquisa o 

atendimento de psicologia seria garantido normalmente, sem o uso do game, fora do 
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protocolo da pesquisa como parte das atribuições de rotina da pesquisadora e 

psicóloga do projeto multidisciplinar. Porém todas as crianças que compareceram 

quiseram participar. 
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CAPÍTULO IV - CASOS CLÍNICOS 

 

4.1 CASO JÉSSICA 

 

Jéssica tem sete anos e está no primeiro ano do ensino fundamental. Ela 

chega ao ambulatório de psicologia por solicitação de sua mãe Alice para 

atendimento psicológico. A mãe inicialmente relata uma dificuldade em seguir as 

orientações médicas no tratamento da filha, como por exemplo, o rodízio correto das 

aplicações de insulina.  Alice é cozinheira em uma escola e seu marido Roberto é 

pedreiro e pastor. Mora também com Jéssica seu irmão mais velho, Júlio, de 13 

anos. Jéssica nunca teve problemas escolares, de nota ou de comportamento, 

todavia a mãe entende que, após a notícia do diagnóstico, em Julho de 2017, 

Jéssica está mais agitada em sala de aula. Segundo a mãe, o relacionamento 

familiar é tranquilo. A avó materna de Jéssica tem DM2, mas a família não falou 

muito sobre isso; este dado foi descoberto nas sessões de intervenção com Jéssica.  

Não falar sobre a avó que também tem diabetes, pode indicar o lugar que a 

doença tem nessa família, talvez um lugar de esconder, ou de até mesmo de 

indignação por ter dois membros da família acometidos pela mesma doença. Como 

deve ser para a Alice ter a mãe e agora a filha acometidas pela DM1? E o quando 

essa subjetivação da mãe é transmitida à Jéssica.  

É interessante analisar que a criança chega ao atendimento psicológico tendo 

como queixa inicial materna a inabilidade de Alice nos cuidados com a nova rotina 

da filha, o que também possibilita a indagação de como Jéssica está entendendo a 

inabilidade da mãe em cuidar dela. Entendemos que as sintomatologias das crianças 

têm muito a dizer das questões parentais (DIAS, 2015), por isso a importância de se 

saber mais sobre Alice, sobre como está sendo vivenciar a doença da mãe em sua 

filha. Esta vinculação entre as sintomáticas de Jéssica com as questões de Alice é 

constatada principalmente quando posteriormente Alice pede por atendimento 

psicológico para si. 

A respeito do papel cuidador da mãe, Winnicott (1956/2000; 1965/1994) 

introduz a importância de um ambiente real e constante na constituição do psiquismo 

e desenvolvimento emocional do sujeito. Este ambiente tem como representante 

primeiro a mãe: “esse ambiente pode ser um facilitador ou não para o 

desenvolvimento emocional da criança. Sendo a mãe a primeira representante 
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desse ambiente” (VIEGAS, 2009, p. 28-9). Não só a mãe é afetada em relação ao 

diagnóstico de Jéssica, há mesmo toda uma mobilização familiar em torno da 

criança com DM1. Rotheram-Borus et al. (2005) e Faria et al. (2013) discorrem sobre 

como a mudança da dinâmica familiar quando ocorre a notícia do diagnóstico pode 

ser um dificultador no tratamento e na simbolização da própria criança em relação à 

sua doença; o fato de que toda família precisa se reorganizar pode repercutir 

psicologicamente nestes familiares e na criança diagnosticada. Este impacto que a 

família sofre pode ser evidenciado em uma fala de Alice para a terapeuta, nas 

sessões finais de intervenção: “a Jéssica fica falando que acha que tá dando muito 

trabalho pra gente”. Em estudos sobre a perspectiva dos pais de crianças com DM1 

(MARTINS et al., 2013; MALAQUIAS, 2016; CRUZ et al., 2017) é entendido o quanto 

a dinâmica familiar é modificada em relação aos cuidados dispendidos com a 

criança, principalmente sobre o papel da mãe neste cuidado: “conclui-se que a 

doença afeta toda a família, porém a responsabilidade do cuidado recai sobre a 

figura materna em todos os âmbitos da doença” (MARTINS et al., 2013, p. 42).  

A psicóloga recebe então Jéssica em sua primeira sessão. A menina entra 

alegre, se mostra extrovertida e engraçada. Foi entregue lápis grafite e uma folha 

sulfite à menina e solicitamos que esta fizesse um desenho com o tema Diabetes. 

Jéssica fez um desenho, como mostra a Figura 3, usando o espaço lateral da folha; 

desenhou uma menina a qual nomeou de Renata, com os cabelos esvoaçantes e na 

roupa desenhou-se uma borboletinha. Jéssica então produz uma história em cima do 

desenho: “essa menina é a Renata, ela tem diabetes, agora ela tem que comer tudo 

na hora certa, descobriu o diabetes em julho e tem um pouquinho de medo”. Após a 

história, Jéssica completa seu desenho, só neste momento que ela acrescenta a 

borboleta no vestido de Renata e só neste momento desenha os braços 

esvoaçantes na menininha; a princípio era uma figura humana sem braços.  
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FIGURA 3 - DESENHO REALIZADO POR JÉSSICA NA PRIMEIRA SESSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

Algumas interpretações puderam ser feitas mediante ao desenho-estória de 

Jéssica. Lourenção (1981; 1984) e Tardivo (2012) afirmam a importância das 

atividades gráficas: o desenho é uma forma de comunicação, na qual o “sujeito 

revela um conteúdo simbólico e os aspectos inconscientes” (TARDIVO, 2012, p. 

181). Winnicott (1984) também já entendia o desenho enquanto um instrumento 

intermediário que possibilita que a criança expresse o problema ou conflito que 

estivesse vivenciando. Entendeu-se do desenho e narrativa de Jéssica que Renata 

foi seu personagem de identificação. Muito curioso o fato de Jéssica não ter 

desenhado os braços em Renata no primeiro momento. Interpreta-se como uma 

anunciação de seu sentimento de medo e impotência frente à doença - os braços 

como representante de ação, do agir, da potência, do fazer. Jéssica deveria mesmo 

estar sem ação frente ao que lhe acometera. O sentimento de impotência nos 

pacientes crônicos é bem comum, ainda mais por ter sido recentemente 

diagnosticada e segundo Passeggi, Rocha e Conti (2016) as crianças de seus 

estudos narram o incômodo que têm em se sentirem impotentes frente a doença, 

sentem-se passivas frente o DM1. 

Na segunda sessão foi apresentado a Jéssica o Gamellito.  A criança se 

mostra muito empolgada: manipula o jogo, explora bastante as opções de jogos e 
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interações com o personagem. Jéssica se interessa especificamente com o main 

game, o game básico que objetiva mostrar as necessidades e cuidados do 

Gamellito, como a alimentação, medição e aplicação da insulina. Jéssica se 

identifica prontamente com o pedido de ajuda do Gamellito passa bastante tempo 

envolvida nos cuidados, observando o que acontece quando ele se alimenta, 

quando toma insulina, parece que Jéssica começa então a fazer testes: dá comida, 

verifica o glicosímetro e aplica insulina. Quando aplicado insulina, o Gamellito emite 

um som de dor, o que faz Jéssica cair na gargalhada e comentar: “eu não sinto dor 

quando eu aplico, não dói nadinha!”. Aqui se sente o tom de Jéssica quanto a 

demonstrar a sua superioridade frente a aplicação da insulina ou até mesmo Jéssica 

está dizendo aqui de uma banalização dos procedimentos de seu tratamento, uma 

estratégia para minimizar a doença. 

A menina então, sem muitas indagações da psicóloga, começa a falar de 

seus sentimentos frente a doença: “não tenho problema nenhum com a minha nova 

rotina”. Há indícios de que Jéssica pode estar ainda em processo de negação do 

DM1: nada mudou e a injeção não dói. O processo de negação é considerado um 

mecanismo de defesa (LOUREIRO, 2015), assim como o isolamento, a projeção, 

introjeção e repetição (LITTLE, 1981). A negação da doença está muito ligado aos 

níveis de processos hospitalares requeridos ao longo do tratamento e a própria 

hospitalização (CHIATTONE, 2003; SACCOL; FIGHERA; DORNELES, 2004), e 

também ao desconhecimento sobre a doença (CORREIA JR et al.,2014). Alguns 

autores (MOTA; FRANCO; MOTTA, 1999; BENFICA, 2015) entendem que a 

negação é uma das estratégias de superação de um evento estressor, aqui no caso 

a doença e todas as possíveis representações que ela traz. Ao estudar a criança 

com DM1, Benfica (2015) relata que esta criança vivencia inúmeras limitações que 

ocasionam diferentes emoções, como a “negação, a minimização da doença, raiva, 

frustração pela limitação da patologia, sintomas depressivos, culpa, procura de 

soluções impossíveis, dentre outras” (MOREIRA; DUPAS, 2006, p. 26). 

Na terceira sessão, Jéssica dedicou-se novamente ao jogo das necessidades 

básicas; ela explorou bastante na hora de alimentar o Gamellito, ficou claro a sua 

atividade de experimentação; se desdobrou bastante em experimentar tudo o que 

poderia acontecer com o Gamellito, em relação à comida, à insulina e o que que 

acontecia. Em meio a estes testes, Jéssica relata: “eu tenho muita sede e muita 

vontade de fazer xixi… igual a ele [aponta para o Gamellito]”. 
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Assim como na sessão anterior, Jéssica riu bastante, principalmente nos 

momentos em que o Gamellito sentia a dor das injeções. Em meio a suas 

experimentações com a saúde do Gamellito, Jéssica foi dando muita comida ao 

personagem, propositalmente. O Gamellito começou a passar mal: “ele tá 

tremendo… ele deve tá com frio!”. Observa-se aqui o quanto que talvez Jéssica não 

saiba ainda identificar os sinais de hiperglicemia, o que pode comprometer 

totalmente o seu autocuidado, pois este depende de saber sobre a doença, quesito 

que aparentemente está deficitário em Jéssica. Pensando no autocuidado e na 

educação e informação sobre a doença e seus tratamentos, um dos testes que 

Jéssica quis fazer com o Gamellito, além de alimentá-lo sem controle, foi em relação 

à aplicação das insulinas: “ah, vamos fazer assim, quando eu der insulina, vamos 

dar no mesmo lugar pra ver o que acontece? A minha mãe me dá em dois lugares 

só....”.  

Na quarta sessão surgiu os quizzes no game e Jéssica fica muito feliz e acha 

legal que o Gamellito está falando com ela. Jéssica apresentou uma dificuldade em 

ler as perguntas. A psicóloga foi lendo as perguntas e alternativas para a menina e 

esta ia respondendo. Já na quinta sessão, antes de entrar, Jéssica passou mal, teve 

uma hipoglicemia. A mãe e a psicóloga levaram a criança até o setor do serviço 

social e lá Jéssica se alimentou, ingerindo um pão com manteiga. Aqui se hipotetiza 

que a crise hipoglicêmica de Jéssica seja um sintoma, que expressaria uma 

mensagem à terapeuta (MAIA; MEDEIROS; FONTES, 2012; CHIARETTI, 2015). As 

hipóteses interpretativas continuam: Jéssica passa mal minutos antes da sessão, 

sabendo que a psicóloga iria vê-la enferma, como uma mensagem própria, ou esta 

refletiria algo do imaginário da mãe, para que mostrasse à terapeuta a sua 

dificuldade em cuidados com a filha? Que a crise hipoglicêmica foi uma mensagem 

em forma de sintoma isso se pode supor, resta saber quem é o remetente. Ao relatar 

breve alguns casos de crianças em ludodiagnóstico, Tardivo (2012) observa 

algumas fantasias comuns às crianças: a fantasia de enfermidade e a fantasia de 

cura. Pode-se pensar que o sintoma de Jéssica reflita sua necessidade de holding, 

que talvez a mãe, como esta mesmo verbalizou em queixa, não está conseguindo 

lhe dar.   

Nesta quinta sessão, a menina inicia se recordando do teaser inicial do game, 

quando o narrador cita que o Gamellito ficou laranja, diferente dos outros amigos. A 

paciente começa então a falar da customização do personagem: “ele fica parecendo 
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um mágico com essas roupinhas que eu tó ganhando!” (sic). A menina não 

desenvolve muito a questão do Gamellito ficar parecendo um mágico, todavia, no 

contexto das sessões de Jéssica, dar magia ao personagem reflete muito em como 

ela está encarando a doença, entendo que Jéssica ainda tem dificuldades de 

assimilação e apropriação das mudanças em sua vida. Durante as respostas dos 

quizzes, Jéssica ia lembrando de coisas de seu cotidiano e comentava com a 

psicóloga: “eu tô melhorando, sabia? Eu tô aplicando insulina em mim uma vez por 

dia; minha mãe faz de manhã e eu de noite!”. 

É interessante relatar que, após o fim dessa sessão, a Alice, mãe de Jéssica, 

procura a psicóloga e comenta que a criança tem tido crises de choro, e como a mãe 

não sabe lidar com essas crises, gostaria de ser atendida também: “a Jéssica tá 

sentida sabe? Fica mais manhosa quando tem alguma briguinha com o irmão, não 

pode ser contrariada que já tem crise de choro, mais do que o normal. Ela não era 

assim antes…”. Alice fala também que percebe o sofrimento na filha: “a Jéssica fica 

falando que acha que tá dando muito trabalho pra gente, que não queria ter 

diabetes”.  Aqui fica bastante visível que Jessica tenta poupar a mãe, que está se 

sentindo culpada por demandar tantos cuidados e indica que está se dando conta da 

cronicidade da doença com suspeita de alguns sintomas depressivos. 

Na sexta e última sessão, não foi apresentado o jogo e foi solicitado que 

Jéssica desenhasse novamente, tendo o diabetes como tema. Ela demorou, 

caprichou bastante no desenho, como mostra a Figura 4: ela fez o Gamellito, uma 

versão feminina do Gamellito e fez dois seres pequenininhos, como se fosse o 

Gamellito filho e filha. Então, fez uma família de Gamellitos: “é uma família. Todo 

mundo tem diabetes [Jéssica faz uma pausa, inclina a cabeça e retoma]. Mentira, os 

filhos não, só o Gamellito e a mulher dele têm diabetes”. A psicóloga aproveitou o 

tema da família e pergunta para a criança se mais alguém em sua família tinha 

diabetes: “minha avó… ela faz maçã do amor pra fora, eu ajudo ela e a gente vai 

vender na igreja. Mas a minha avó cuida do diabetes dela!”. Interessante apontar 

que a avó trabalha com doces, maçãs do amor, e como aqui as representações 

podem se enlaçar: o doce, que representa amor, de alguma maneira me é negado, o 

doce e porventura, o amor.  
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FIGURA 4 - DESENHO REALIZADO POR JÉSSICA NA ÚLTIMA SESSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

Autores psicanalíticos (de BONE; FIGUEIREDO; ZINK, 2015) que entendem a 

DM1 como um fenômeno psicossomático, identificaram algumas representações 

possíveis que se manifestariam no corpo, por meio da DM1, representações como 

falta, submissão, trauma, carência, demanda e oralidade. Indaga-se até que ponto 

Jéssica está conseguindo simbolizar todos esses afetos. Ainda pensando na relação 

de Jéssica com a avó com DM1, o doce é o que as une, faz elo para uma 

identificação: Jéssica a ajuda vender as maçãs do amor na Igreja, e é pelo doce, 

pela restrição de sua ingestão por conta da DM1, que também se unem. Uma vez 

que esta avó seria uma pessoa de identificação para Jéssica, seria importante saber 

como a avó lida com a sua própria doença, o que Jéssica sabe, pensa e imagina 

sobre a doença da avó - ela já faz uma diferenciação em sua fala, dizendo que a avó 

cuida da diabetes, e parece que Jéssica não. Mas na entrevista com a mãe de 

Jéssica, em nenhum momento foi falado sobre a avó com DM1, indicando que talvez 

Jéssica também não tenha, ainda, um espaço para falar sobre sua doença, um 

espaço para ouvir o outro falar sobre sua doença, outro esse tão importante que é a 

mãe. 

Para ajudar na visualização e na análise dos dados, os quadros 3, 4 e 5 

trazem as informações gerais de Jéssica referente a dados socioeconômicos, 
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informações médicas e os resultados dos quizzes respondidos nas sessões com o 

health game. 

 

QUADRO 3 - DADOS SOCIOECONÔMICOS DE JÉSSICA 

Idade 7 

Escolaridade 1º ano do ensino fundamental 

Núcleo familiar Mãe, pai e irmão (13a) 

Ocupação dos responsáveis 
Pai - Pedreiro e Pastor 

Mãe – Cozinheira 

Renda mensal familiar Entre 1 e 2 salários mínimos 

Intercorrências na situação familiar Não mencionado 

FONTE: o autor (2017).  

 

O Quadro 3 mostra a idade de Jéssica, sete anos, e sua escolaridade, ensino 

fundamental, juntamente com seu núcleo familiar, composto por mãe, pai e um irmão 

mais velho, e a renda mensal deles, de um a dois salários mínimos. 

 

QUADRO 4 - INFORMAÇÕES MÉDICAS DE JÉSSICA 

Tempo de diagnóstico Junho/2017 

Histórico de internações hospitalares 1 

Motivo das internações  Apenas a do diagnóstico 

Comorbidades Rinite alérgica 

Esquema de tratamento Dosagem fixa  

Medicações em uso NPH e Regular 

Resultados dos últimos exames de 

Hemoglobina Glicada 

Não consta 

FONTE: o autor (2017). 
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Em relação às informações médicas da criança, ela recebe o diagnóstico em 

junho de 2017, só foi internada uma vez devido ao DM1, no dia do diagnóstico. De 

comorbidades Jéssica apresenta apenas rinite alérgica, que já tinha antes do 

diagnóstico de DM1. Desde o diagnóstico seu esquema de tratamento tem sido o de 

dosagem fixa, utilizando a insulina NPH-Regular. 

 

QUADRO 5 - PORCENTAGEM DAS PONTUAÇÕES DE JÉSSICA NOS QUIZZES 

Conhecimentos 40% 

Atitudes 90% 

Sentimentos 23,07% 

Fonte: o autor (2017). 

 

Os dados dos quizzes no game estão apresentados no quadro acima. No 

quizz de conhecimento de de atitudes, Jéssica pontuou 40% do teste de 

conhecimentos sobre a doença, indicando um baixo grau de conhecimento, o que 

pode ser um norte no tratamento da criança, na medida em que nos mostra a 

necessidade de um trabalho em educação em diabetes, por exemplo. Pensa 

também que, tendo em vista seu diagnóstico recente, a menina ainda não esteja 

apropriada à todas as informações sobre a doença e seu tratamento, o que 

corrobora com uma pontuação baixa no teste de conhecimentos. Já no quizz de 

atitudes, esta pontua em 90%, indicando um grau satisfatório de autocuidado. 

Aparentemente se mostra uma questão paradoxal, ao mesmo tempo que tem um 

baixo desempenho no quizz de conhecimentos, tem um grau elevado de pontuação 

no teste de atitudes de autocuidado. Hipotetiza-se aqui que Jéssica poderia estar 

mentindo no quizz de atitude; demonstrar um falso grau de satisfatoriedade no 

autocuidado poderia fazer parte do seu processo de negação da doença.  

No quizz de sentimentos, Jéssica pontua 23% aproximadamente, 

identificando baixo índice de sofrimento psíquico aparente. Todavia, a análise do 

sofrimento psíquico mediante o quizz traz respostas a nível consciente, o que está 

no discurso aparente, e se sabe que pouco é atingido o conteúdo latente dessas 

respostas. Outra ressalva, é que as questões do último quizz são em sua maioria 
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relacionadas a como a criança se sente com a sua doença em relação aos outros, 

aos contextos de socialização, como na escola, por exemplo. Talvez o quizz de 

sentimento acabe não contemplando questões mais internas, que nem o próprio 

sujeito ainda saiba sobre esse sofrimento. Os indicadores resultantes deste quizz 

seriam apenas norteadores na prática do profissional de saúde para auxiliá-lo nos 

encaminhamentos à psicologia. Alguns autores observaram que a identificação e o 

reconhecimento do sofrimento psíquico gerado pelo adoecimento é falho, 

“reproduzindo o enfoque biomédico com maior ênfase. Reforçam os cuidados 

relacionados ao corpo físico, a disposição para mudança, os hábitos de vida e a 

avaliação quantitativa de indicadores” (BAADE; BUENO, 2016, p. 945). 

 O caso de Jéssica, traz uma criança que faz de tudo na sessão para se 

apresentar alegre e se fazer querida, mas parece que ela está aos poucos se dando 

conta da doença, da realidade que não vai embora, aquilo que se revela crônico no 

dia-a-dia. É uma aposta que, mediante ao atendimento psicoterápico, Jéssica possa 

trabalhar esse sofrimento que nega, em relação à doença, e que de alguma maneira 

acaba por aparecer em sua rotina, como a fala da mãe que diz que o 

comportamento da filha ficou mais agitado na escola após o diagnóstico.  

Considera-se que no caso de Jéssica o game cumpriu um papel importante 

como mediador da relação paciente e terapeuta, além de ser um disparador para 

falas e até atos em relação à doença. Em seu último desenho, no qual desenha a 

família do Gamellito, fica claro, além de outros indícios durante as intervenções, tais 

como quando Jéssica imitava a voz do Gamellito, que houve uma identificação da 

paciente com o personagem. Esta talvez seja umas das principais funções do game 

que possibilitará o resto de suas contribuições.  

No caso de Jéssica, alguns pontos de análise, a fim de resumo, se 

mostraram: a) a questão da vinculação familiar e da transmissão psíquica 

geracional; b) o papel de cuidado, e suas interpretações disso, que a mãe exerce; c) 

a identificação da criança com o personagem do jogo e também a identificação de 

Jéssica com traços da doença, ou pelo menos com o lugar que a doença lhe impõe, 

como a impotência, quando, por exemplo, Jéssica desenha uma menina sem 

braços, no primeiro momento; d) processos de negação da doença; e) as crises 

hipoglicêmicas como possível sintoma analítico, como mensagem ao analista, o que 

lança a hipótese de que o DM1 estaria próximo de uma psicossomática, embora as 
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hipoglicemias são comuns pelo tempo recente de diagnóstico. De modo geral todos 

esses pontos foram contemplados durante a análise feita do caso. 

 

4.2 CASO GABI 

 

Gabi é uma menina de nove anos e está no quarto do ano do ensino 

fundamental e tem um bom rendimento escolar. Teve o diagnóstico de DM1 em 

2012, quando tinha cerca de quatro anos. Atualmente Gabi mora com os pais; sua a 

mãe é técnica de enfermagem - fez o curso após o diagnóstico da filha, e o pai, 

Valter, relata que sua mulher foi fazer o curso exatamente para poder ajudar e 

entender mais a doença e o tratamento da filha. Valter é porteiro e relatou que a 

família não tem conflitos graves entre eles. Gabi ainda mora com sua irmã de quatro 

anos. Ela faz tratamento com contagem de carboidratos, se aplica a insulina na 

escola e faz sozinha as aplicações em casa apenas quando a mãe não se encontra; 

quando a mãe está presente ela pede para mãe fazer. O pai relata na sessão de 

entrevista que ultimamente Gabi tem ficado um pouquinho rebelde, que reclama 

bastante da rotina de cuidados com o DM1, às vezes chora, diferente de quando era 

mais nova.  

Fez-se curioso o fato de que foi o Valter quem compareceu na sessão de 

entrevista e quem trouxe a menina na maioria das sessões. Curioso, pois, no 

desenho-estória de Gabi quem aparece é a mãe, indicando talvez algo da relação 

materna no contexto da DM1; observa-se que o discurso consciente da família é de 

que a mãe se profissionalizou como enfermeira para que pudesse estar mais 

habilitada a cuidar da filha. Todavia parece que esta escolha , agora tem também a 

função de suprir necessidades financeiras da família. De todo modo, o que seria 

para aproximar ironicamente foi o que afastou mãe e filha, uma vez que agora 

trabalhando nessa área, a mãe vive em plantões. Apesar de não parecer 

despreocupada ou distante do que acontece no tratamento da filha, parece que se 

fez aqui uma questão entre mãe e filha. De alguma maneira Gabi parece sentir o 

afastamento da mãe, primeiramente travestido de cuidado e agora de necessidade 

familiar, como um certo abandono e descuido. A mãe vai se especializar em um 

cuidado motivada para capacitar-se para cuidar dela, mas agora é um cuidado que 

acaba indo para o outro. Sente que a mãe vai para o hospital fazer plantões; realizar 

o cuidado dos outros, mas não cuida de Gabi. Não é a toa que a menina, tão 
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independente e sabida de seu tratamento, quando a mãe está presente Gabi não 

quer se autocuidar, regride e pede à mãe para lhe aplicar as insulinas. 

Na primeira sessão, quando ela vem faz tudo com bastante calma. É bastante 

lenta para fazer algumas coisas, tem-se que dar bastante tempo, e respeitar o ritmo 

dela. No primeiro desenho, como mostra a Figura 5, fez uma menina em uma festa, 

comendo as coisas, e a mãe ao lado. Escreveu dentro de balões de fala no desenho: 

(menina) “eu vou comer mesmo assim!”; (mãe) “mas Camile, eu só apliquei 5 

unidades para você comer”. A terapeuta pede então que Gabi conte uma história 

sobre o desenho: “era uma vez uma menina chamada Camile. Um dia elas foram em 

uma festa. Chegaram lá e Camile queria comer. Sua mãe falou primeiro tem que 

medir e aplicar. E Camile foi aplicar. Camile comeu muito e ela queria comer mais 

uma coxinha. E sua mãe falou ‘Camile, eu só apliquei 5 unidades para você comer! 

Mas Camile nem ligou e desobedeceu a mãe”. 

 

FIGURA 5 - DESENHO REALIZADO POR GABI NA PRIMEIRA SESSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2017). 

 

A presença da mãe no desenho de Gabi, em um contexto no qual é a mãe 

quem a orienta, faz com que pareça mesmo que esta mãe está personificando os 
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limites da doença na vida da menina. E sua atitude no desenho indica certa 

ambivalência: deseja ser cuidada pela mãe, mas a desobedece e rejeita o cuidado 

quando esta lhe dá. A associação do diabetes com a infância, segundo Dias, 

Santana e Santos (2006) e Mattosinho e Silva (2007) implica na presença de um 

cuidador: “pesquisas retratam a mãe como principal responsável na terapia da 

doença crônica na infância, evidenciando que sofre e adoece com o filho, e escuta 

atentamente as orientações dos profissionais de saúde” (MARTINS et al., 2013, p. 

43).  

Ainda com o estudo de Martins et al. (2013), entende-se que é na aceitação 

da doença que se pode entrar em um processo de cuidado sem medo. Para a mãe, 

é importante que, apoiada pela equipe de profissionais que acompanham seu filho, 

seja esclarecida sobre a doença, suas formas de tratamento e as mudanças de 

rotina que ocorrerão posterior ao diagnóstico. A maneira como a mãe entende o que 

está acontecendo com seu filho é de grande impacto no sucesso ou não do 

tratamento do DM1. Martins et al. (2013) em seu estudo que objetivou compreender 

a vivência de mães no cuidado à criança com DM1 revelou que o sentimento de 

proteção para com o filho para ser algo intrínseco à relação materna e que o medo e 

angústia ainda podem permanecer nas mães mesmo após muito tempo do 

diagnóstico dado, o que requer um equilíbrio emocional desta mãe para que esta 

não deixe seu desespero interferir no cuidado com a criança. Questiona-se aqui o 

quão angustiada pode estar a mãe de Gabi a ponto de extrapolar seu cuidado em 

proteção exacerbada? 

Ainda sobre a relação da mãe com Gabi, por um lado tem-se o possível 

cuidado excessivo da mãe, por uma angústia e até inabilidade no cuidado da filha 

com DM1, e se apresenta também a questão da ambivalência que Gabi sente em 

relação ao cuidado despendido pela mãe: o nega, mas o quer. A temática da 

ambivalência na teoria winnicottiana, por exemplo, é extensa e de grande valia para 

esta discussão. Segundo Costa e Ribeiro (2016) a origem da ambivalência é na 

relação dual, de base primitiva e é expressa conceitualmente como integração dos 

impulsos amorosos e destrutivos ou ainda a fusão da agressão com o amor. Dentre 

os aspectos essenciais no pensamento winnicottiano sobre a ambivalência, dois se 

destacam no estudo de caso aqui feito: “ela [ambivalência] precisa ser tolerada e 

aceita em relação aos objetos significativos; e é preciso reconhecer a exigência da 

contrapartida do ambiente facilitador para que essa conquista seja inaugurada e 
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sustentada” (COSTA & RIBEIRO, 2016, p. 125). De uma maneira, a manifestação da 

ambivalência de Gabi para com o cuidado de sua mãe demonstra uma situação 

favorecedora ao crescimento saudável de Gabi; a criança deve, então, tolerar esta 

ambivalência para que possa conquistar a “capacidade de assumir a 

responsabilidade por todos os sentimentos e ideias que pertencem ao estar vivo” 

(COSTA & RIBEIRO, 2016, p. 125).  

No desenho de Gabi aparece algo que foi verbalizado pelo pai: a menina está 

desafiando constantemente a mãe, indo sempre “um pouquinho além dos limites que 

a mãe coloca”. É interessante esse extrapolamento uma vez que, ao olhar o histórico 

do prontuário de Gabi, ela sempre foi bem controlada em seu DM1, ou seja, sua 

rebeldia tem causado conflitos com a mãe, mas não alterou sua condição clínica. 

Supõe-se que o extrapolamento de limites tenha muito mais ligação com a relação 

materna do que com a apropriação da doença em si. Entretanto, há sinais de que se 

esta situação não for identificada e ressignificada por Gabi, questões da relação 

mãe-filha podem se manifestar em “acting out” na doença, principalmente com riscos 

na adolescência, pela repetição de conflitos inconscientes que não encontram outra 

saída para sua expressão.  

A análise da relação entre Gabi e sua mãe revela que de alguma maneira isso 

se antecede ao diagnóstico de DM1, todavia este atravessa essa conturbada relação 

que acaba, assim, comprometendo o tratamento, na medida em que Gabi procura 

sempre desafiar a mãe e acha o terreno dos cuidados com DM1 para realizar seus 

ataques. A relação mãe e filha já foi tema de muitos estudos psicanalíticos (LIMA, 

2002; FARIAS & LIMA, 2004; GOMES & ZANETTI, 2009; RIBEIRO, 2011; SERON, 

DEL PRETTE & MILANI, 2011; STELLIN et al., 2011; YI, 2013). Em uma análise 

sobre a relação materna no filme Sonata de Outono, as autoras entendem que, 

primeiramente, a complexidade da relação se dá já a nível mãe-bebê, principalmente 

no que diz respeito ao processo de indiferenciação/diferenciação, tema do artigo das 

autoras. Foi percebido um aumento da complexidade deste processo quando a 

criança é do sexo feminino, pois se trata, então, de uma relação de semelhantes, na 

qual a presença da mãe se torna indispensável para que posteriormente a filha 

possa se diferenciar dela. A aparente rebeldia de Gabi com a mãe, contextualizada 

em uma fase do desenvolvimento pré-adolescente, pode ser os desdobramentos de 

uma afirmação de identidade, de uma busca por diferenciação desta mãe pela via do 

embate. 
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Um dado interessante de análise, foi a minuciosidade que Gabi desenhou: fez 

tudo com muito cuidado e devagar, desenhando com traços fortes e apagando o 

tempo todo, desenhando de novo e apagando de novo. A quantidade de vezes que 

ela fez os traços e apagou chamou bastante atenção. Indaga-se traços de 

perfeccionismo em Gabi, resta saber se advindos da mãe, que deixa de ser mãe 

para ser mais uma enfermeira que cuida de seu tratamento, ou se o perfeccionismo 

diz mais respeito a um traço de caráter próprio de Gabi. Alguns estudos 

(MARTINEZ, 2013; MONTEIRO, 2015; VIDAL et al. 2017) com pacientes com 

diabetes encontraram características psicológicas comuns a estes pacientes, tais 

como a ansiedade, inassertividade e perfeccionismo. Todavia, supõe-se aqui que o 

desenha e apaga de Gabi diz mais respeito a sua mãe. 

Na segunda sessão ela também veio bem calma e lenta, começou a explorar 

o Gamellito, e no tempo dela foi realizando o que se propunha no game. Demorou 

bastante para explorar todos elementos do jogo. Ela não perguntava nada, ia 

tentando e pedindo à terapeuta a aprovação do que ela estava fazendo. Ela foi para 

os mini games, e quando apareceu os quizzes ela não precisou de ajuda e nem de 

orientação. Percebe-se que Gabi dedicou-se mais aos minigames e quase não 

cuidou do Gamellito. Como Gabi ja tem bastante tempo de diagnóstico e ja sabe 

realizar os autocuidados se deter aos cuidados com o Gamellito não a atraiu. Porém, 

na terceira sessão, Gabi parece se interessar mais pelos cuidados do Gamellito e 

passa a falar mais com a terapeuta: “o mais difícil em ter diabetes é aplicar a insulina 

todos os dias. Minha mãe queria que eu colocasse a bomba de insulina, ela fala que 

é mais fácil, que controla sozinho a minha glicemia. Mas eu vi um vídeo, e daí tive 

medo de por. Acho que pra por aquilo dói mais do que a picadinha todo dia”. Esta 

última fala de Gabi corrobora com a análise que vem sendo feita em relação à mãe. 

Parece haver um embate, novamente, entre desejo da mãe e desejo da filha. 

Hipotetiza-se até que ponto a mãe de Gabi parece mesmo titubear em lhe dar 

confiança e autonomia, até por isso deseja para a filha um tratamento quase que 

automático, sem implicação de Gabi em seu autocuidado, o que pode deixá-la mais 

despontecializada ainda frente a sua doença. Mas é só uma hipótese porque a 

bomba de insulina realmente pode facilitar e diminuir a dor de várias picadas diárias. 

Na quarta sessão, Gabi comenta que acha estar “super adaptada ao 

tratamento”. Disse que se incomodou uma vez, que o amigo de um primo disse algo 

no sentido de “ahh, só porque ela tem diabetes”, mas ela não entendeu o que ele 
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quis dizer com isso, não sabia sobre o que se referia, mas achou muito chato, 

porque isso insinuava que ela era diferente das outras crianças. O sentimento de 

diferença entre os pares é muito acentuado em crianças com DM1, principalmente 

em idade escolar (FIALHO et al., 2012; SPARAPANI et al., 2012; IZZO et al., 2013; 

DUTRA, WERNECK & GOME, 2015). Justamente esse é uma das características 

que o Gamellito mostra, é um ET, se sente um ET, um estranho e diferente do resto 

das pessoas, só por ter diabetes. No caso relatado por Gabi, no qual um amigo a 

discrimina por ter DM1, pode-se dizer que a agressão sofrida por ela caracteriza-se 

como bullying. Havia um padrão de normalidade ali estabelecido (crianças 

saudáveis, não têm DM1, por exemplo), o qual Gabi não se encaixa: “se as crianças 

não se encaixam nos padrões pré-estabelecidos como normais, podem sofrer 

discriminação pelos colegas de classe ou serem vítimas de constantes agressões 

físicas e psicológicas, o que se configura como bullying” (BARBOSA, 2016, p. 57). O 

bullying escolar tem consequências, sendo estas as mais diversas, tais como 

depressão, problemas psicossomáticos, ansiedade generalizada, dentre outros 

(SILVA, 2010). 

Na quinta sessão, ao longo da sessão e do jogo, Gabi fez algumas 

observações sobre o Gamellito, em relação à quantidade de vezes que ele bebe 

água e vai ao banheiro, comparando consigo mesma: “ele bebe água e vai ao 

banheiro logo em seguida quando tá alta, igualzinho a mim”. O processo de 

identificação subjetiva é essencial para uma organização psíquica e para o 

fortalecimento emocional (MORALES & SILVA, 2017). O Gamellito quanto objeto de 

mediação entre terapeuta e criança e, consequentemente, como disparador de fala 

da criança a respeito de sua doença caracteriza-se como um ambiente que favorece 

um vínculo terapêutico e uma vivência psicoemocional que pode vir a fomentar uma 

ressignificação subjetiva. Sua característica de disparador de fala em uma sessão 

terapêutico se corrobora, principalmente, na sexta e última sessão, na qual Gabi 

está visivelmente mais falante. No segundo desenho-estória, mostrado na Figura 6, 

ela fez o Gamellito na sua casa: “era uma vez um bichinho Gamellito. Ele fazia muito 

xixi e bebia muita água. Então ele foi até o médico e descobriu que estava com 

diabetes. Mas tinha um problema: ele não sabia o que era diabetes. Então um dia 

ele conheceu a Gabi e mais outras pessoas. Então Gamellito contou que estava com 

diabetes e a sorte dele era que seus amigos também tinham diabetes. Seus amigos 

ajudaram ele a se cuidar e graças a seus amigos ele conseguiu cuidar do diabetes”.  
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FIGURA 6 - DESENHO REALIZADO POR GABI NA ÚLTIMA SESSÃO 

 

 

Fonte: o autor (2017). 

 

Pode-se analisar neste último desenho de Gabi, além da sua identificação 

com o personagem, o seu posicionamento ativo frente aos cuidados do Gamellito. 

Gabi pode se colocar no lugar de alguém que tem alguma potência, pois além de 

cuidar de si, pôde ajudar alguém que tem o mesmo problema. Tem-se, então, a 

potencialidade do uso do Gamellito em sessão de psicoterapia: o game promove a 

identificação com o personagem, dando espaço para a simbolização e também 

promove a autonomia no cuidado, na medida em que é uma proposta de inversão de 

papéis - a criança passa de cuidada para cuidadora.  

Para ajudar na visualização e na análise dos dados, os quadros 6, 7 e 8 

trazem as informações gerais de Gabi referente a dados socioeconômicos, 

informações médicas e os resultados dos quizzes respondidos nas sessões com o 

health game. 

QUADRO 6 - DADOS SOCIOECONÔMICOS DE GABI 

Idade 9 

Escolaridade 4º ano do ensino fundamental 
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Núcleo familiar Mãe, pai e irmã (4a) 

Ocupação dos responsáveis 
Pai - Porteiro 

Mãe - Técnica de enfermagem 

Renda mensal familiar Entre 2 e 5 salários mínimos 

Intercorrências na situação familiar Não mencionado 

Fonte: o autor (2017). 

 
O Quadro 6 mostra a idade de Gabi, nove anos, e sua escolaridade, ensino 

fundamental, juntamente com seu núcleo familiar, composto por mãe, pai e uma irmã 

mais nova, e a renda mensal deles, de dois a cinco salários mínimos.  

 

QUADRO 7 - INFORMAÇÕES MÉDICAS DE GABI 

Tempo de diagnóstico Fevereiro/2012 

Histórico de internações hospitalares 1 

Motivo das internações Apenas a do diagnóstico 

Comorbidades Não mencionado 

Esquema de tratamento Contagem de carboidrato 

Medicações em uso Glargina e Lispro 

Resultados dos últimos exames de 
Hemoglobina Glicada 

7,3 (03/2017);  
7,8 (01/2017);  
7,6 (09/2016);  

Fonte: o autor (2017). 

 

Em relação às informações médicas da criança, ela recebeu o diagnóstico em 

fevereiro de 2012 e nunca foi internada em decorrência do DM1. Gabi não apresenta 

comorbidades. Desde o diagnóstico seu esquema de tratamento tem sido a 

contagem de carboidratos.Além disso, os resultados da glicemia glicada estão 

excelentes, combinando com os resultados dos Quizzes. 

  

QUADRO 8 - PORCENTAGEM DAS PONTUAÇÕES DE GABI NOS QUIZZES 

Conhecimentos 80% 

Atitudes 80%  

Sentimentos 46,15 
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Fonte: o autor (2017).  

 

Os dados dos quizzes no game também estão apresentados no quadro. No 

quizz de conhecimento de de atitudes, Gabi pontuou 80% do teste, indicando um 

ótimo grau de conhecimentos sobre a doença e de atitudes de autocuidado. Gabi 

recebeu o diagnóstico de DM1 já faz cinco anos, o que lhe concederia mesmo graus 

satisfatórios de conhecimento e atitudes de autocuidado. Todavia, este estudo vem 

demonstrando que históricos médicos com bons resultados não indicam, 

necessariamente, uma vida saudável mentalmente, por exemplo. Às vezes, bons 

resultados no tratamento médico do DM1 acarretam em uma invisibilidade de 

questões psíquicas que estão presentes no caso. No quizz de sentimentos, de 

acordo com suas respostas, aproximadamente 46% do teste ela pontua em 

questões que indicam moderado sofrimento psíquico aparente.  

Foi discutido durante a análise do caso da Gabi, basicamente os seguintes 

pontos: a) o cuidado materno tendo várias interpretações para a menina - ela quer, 

precisa da mãe, e a mãe, em sua ânsia em ajudar a filha, e também como uma 

forma de lidar com a sua impotência frente a uma doença crônica que acomete a 

filha, torna esse cuidado um cuidado especializado, pois a mãe de Gabi vai, então, 

fazer um curso de enfermagem; isto torna esse cuidado agora mais parecido com o 

que ela recebe no hospital, do que um cuidado de mãe; b) o cuidado excessivo 

promove uma via contra a autonomia do cuidado, contra o autocuidado satisfatório; 

c) sentimento de diferença, de não pertencimento; Gabi apresenta elementos nas 

sessões e nos desenhos que indicam como ela se sente diferente das outras 

crianças por conta da sua condição crônica, e quanto isso afeta sua vida. 

 

4.3 CASO CAUÊ 

 

Cauê tem 11 anos e está no sexto ano do ensino fundamental, sendo que seu 

rendimento escolar é ótimo. Os dados obtidos sobre Cauê e sua família é decorrente 

da entrevista feita com o seu pai, Jair, que é o único que comparece em todas as 

consultas médicas de Cauê. A criança tem dois irmãos, um de 12 anos e outro de 13 

anos. A mãe é aposentada e o pai era pedreiro, mas se aposentou devido ao câncer 

que teve há sete anos atrás e hoje faz serviços de maneira autônoma, às vezes. 

Cauê foi diagnosticado em 2014 e neste ano já teve três internações, em geral por 
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conta da sua alta glicemia. Ele mesmo é quem aplica a insulina, faz de acordo com 

as orientações do médico; varia as partes do corpo que aplica, fazendo o rodízio; faz 

também a contagem de carboidrato e realiza automonitorização.  

O Cauê é um menino que demonstra ser simples, vem de uma família 

bastante humilde, é muito simpático e educado; desde o início não teve dificuldade 

de comunicação nas sessões. Na primeira sessão ele fez o desenho-estória, como 

mostra a Figura 7, e manifestou neste um pouco do que tem vontade. Ele desenhou 

um Food-Truck, e colocou o título “O que eu não posso comer”. Contou que aquilo “é 

tipo um food truck… eu nunca fui, mas se eu não tivesse diabetes eu comeria 

qualquer coisa… tipo um sanduíche gigante!” (sic). 

 

FIGURA 7 - DESENHO REALIZADO POR CAUÊ NA PRIMEIRA SESSÃO 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

A respeito do primeiro desenho de Cauê, dois pontos se fazem interessantes 

para a análise: a aparente consciência que a criança tem a respeito de seu desejo, 

de suas vontades e concomitantemente o autocontrole que precisa ter em relação às 

suas vontades alimentícias, principalmente. A doença crônica, de maneira geral, 

requer uma autodisciplina rigorosa, como aponta Souza (2013). O esforço para o 

controle, seja na dieta restrita, ou nos tratamentos medicamentosos em horários 

corretos, é todo centrado para o Eu sofra o menos possível, para que a qualidade de 
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vida, a nível consciente, seja preservada ao máximo (PERRIN; SHONKOFF, 2000). 

É comum que a medida que a criança vai crescendo esta queira adquirir uma certa 

autonomia e autocontrole de sua doença (ENUMO & SANTOS, 2003), todavia, me 

questiono até que ponto essa regra tão imposta seja vantajosa à uma criança de 11 

anos: Cauê precisa mesmo passar por isso dessa maneira? E de maneira tão 

solitária, como me aparenta? Deparo-me, então, com um dos benefícios terapêuticos 

do Gamellito: o jogo como, também, companheiro desta criança que precisa dar 

conta, sozinha, de sua doença.  E me perguntei se Cauê deixaria o Gamellito ajudá-

lo a dividir esse peso de não poder comer um sanduíche gigante.  

Na segunda sessão, ele demonstrou bastante interesse pelo Gamellito: 

escutou toda a introdução da história do game, teve uma postura bastante 

investigativa e exploratória, com bastante tolerância a frustração quando perdia em 

algum mini game. De modo geral, no jogo ele teve facilidade com o controle da 

glicemia, sempre escolhendo os alimentos corretos, embora ele pudesse ousar com 

o brinquedo, ele fez certo em todas as ocasiões. Nos jogos, ele foi para a contagem 

de carboidratos e ali ele comentou que está aprendendo agora a fazer esse método, 

que já tinha consulta marcada com a nutricionista. Nesta abertura de Cauê ao 

diálogo, pergunto como ele estava se sentindo aquele dia, e ele conta que no dia 

anterior estava brincando com os amigos e então teve uma hipoglicemia: “eu parei 

de brincar, eu tava me sentindo mal, sabe? eu corri pra casa para comer alguma 

coisa. Eu comi e fiquei bem e daí eu já voltei a brincar na rua” (sic). Pergunto-lhe, 

então, como ele se sentiu diante do episódio narrado: “normal, isso acontece de vez 

em quando e todos amigos já sabem que eu tenho diabetes” (sic). O menino ainda 

relata, em relação aos amigos, que eles sempre compram salgadinho e refrigerante: 

“para mim eles compram diet, e se não comprarem, eu tenho o meu dinheirinho, e 

vou lá e compro!” (sic). 

Já na primeira sessão, quando desenha o que não pode comer quando o 

tema é diabetes, percebe-se como Cauê é ligado às regras; novamente, sua relação 

com a regra, com a norma, aparece nas entrelinhas de seu discurso quando narra 

seu episódio de hipoglicemia e me conta com tanta naturalidade, em um discurso 

que escuto como uma naturalização de sua condição, como uma banalização no 

episódio. Juntamente com estes percebidos, sua fala final da segunda sessão, em 

relação ao seu próprio dinheiro e sua independência em lidar com as questões, me 

fazem indagar até que ponto o grau de maturidade de Cauê é saudável. Fico 



113 
 

pensando em um processo de maturidade precoce que pode ter ocorrido com 

Cauê.Justamente pela simplicidade de sua família Cauê não teve outra saída a não 

ser se responsabilizar ele mesmo por seu tratamento. Há poucos dados em relação 

ao histórico da doença de Cauê, como foi dada a notícia, como esta foi recebida por 

ele e pela família, todavia, saber que se tem uma doença crônica pode ser vivido 

como um trauma, principalmente em situações nas quais a família não reaja de 

maneira acolhedora e o mais serena possível com essa criança. Pode-se, então, 

falar que o diagnóstico e a maneira como a família o recebe acaba sendo traumático 

para criança, cujo esta é “obrigada a cuidar dos adultos, a se tornar uma espécie de 

substituto materno, um cuidador, em detrimento dos interesses e necessidades de 

cuidados próprios da infância, o que leva a um amadurecimento precoce” (FUCHS & 

PEIXOTO JÚNIOR, 2014, p. 167). 

Na terceira sessão, ele joga continua jogando os mini games, depois retorna 

ao main game, verifica a glicemia do Gamellito, dá alimento e aplica insulina; não se 

demora nos cuidados de Gamellito, seu interesse é brincar nos mini games. É 

interessante esse movimento de Cauê: assim como se descreveu na vida real age 

no game para fazer o que mais gosta que é jogar os minigames, não descuida do 

básico que é se alimentar medir a glicemia e aplicar a insulina. Sempre se 

lembrando de dar uma paradinha para conferir como está para poder voltar a se 

divertir. Sua atitude demonstra bastante inteligência, autonomia, conhecimento e 

habilidade nos cuidados com o DM1. Ou seja, desenvolveu vários recursos 

psíquicos necessários para lidar com a doença. Assim Gamellito pôde fazer outro 

uso àquela ferramenta. O que se observa neste caso é a aparente resolubilidade de 

Cauê com a sua doença: ele faz os cuidados da maneira que acha correto (e estava 

correto!), aí ele já sai para brincar, tanto nos mini games quanto na rua quando 

brinca com os amigos. A fins de provocação, pergunto a Cauê se alguma vez ele já 

ficou triste por causa do DM; ele respondeu que não, todavia após alguns minutos, 

diz que sim e relata que um dia perdera a festa junina da escola, pois estava 

internado. Novamente, a resolubilidade adulta de Cauê me intriga. Com esta última 

fala dele, a respeito de seus sentimentos sobre a doença, que em alguns momentos 

fica triste sim com isso, me fez olhar possibilidades de uma abertura à fala. 

Na quarta e quinta sessões ele fala bastante. No quizz de sentimentos Cauê 

vai conversando; relata que tem medo que sua glicemia suba demais e ele entre em 

coma. E então posso vislumbrar um sujeito implicado naquilo que lhe afeta; aqui 
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Cauê começa a me mostrar algumas fantasias e medos que tem em relação ao 

DM1. O medo é comum em crianças com DM1. Estudos como o de Gonçalves et al. 

(2014) dotando-se do sociodrama e observaram que as crianças com DM1, de 

maneira geral, dentre suas projeções sobre o futuro, falas de ambivalência e 

entendem o futuro, muitas vezes, como ameaçador. Em nossa conversa enquanto 

joga, ele conta também que é o mais trabalhador dos irmãos apesar de ser mais 

novo: ajuda um senhor da banca de ovos, vai no mercado e ao banco para o vizinho, 

tudo ganhando R$2,00, R$5,00 ou R$10,00: “e eu guardo pra comprar alguma coisa, 

eu já tinha guardado R$200 para comprar um celular, mas aí tive que comprar carne, 

fruta e verdura que eu precisava comer” (sic).  

Na sexta e última sessão, Cauê faz o outro desenho-história, como mostra a 

Figura 8. Ele fez uma ambulância, dizendo que tem alguém ali dentro, contou “eu 

mesmo já internei várias vezes [...] Quando é algo mais simples me levam na minha 

cidade mesmo, quando é algo mais sério me levam pra Londrina, já vim muito, todo 

mundo me conhece no hospital. Já vim muito, e tenho medo da ambulância, porque 

eles correm muito. Mas às vezes eu nem vejo porque já estou mal mesmo” (sic).  

 

FIGURA 8 - DESENHO REALIZADO POR CAUÊ NA ÚLTIMA SESSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: o autor (2017). 
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Observo a escolha do desenho de uma ambulância muito interessante. O que 

começou com um desenho super-egóico, que lida bem com restrição, regras e 

frustração, pode terminar em um desenho que mostra uma fragilidade, o lado 

machucado do Cauê, um menino tão homenzinho! Ao longo do atendimento e 

analisando posteriormente as sessões, desenhos e gravações, acho que a questão 

de um diagnóstico diferencial em relação a um falso-self se faz aqui uma discussão 

interessante: até que ponto a maturidade de Cauê, mas visível no início do 

atendimento, tinha um caráter saudável para seu desenvolvimento ou era indício de 

uma couraça, de uma proteção, de um falso eu para poder lidar com as questões de 

sua doença?  

Todos estes indícios de disciplina em exigências e regras com o próprio Cauê 

me indicaram um “falso-self”, aquele que incessantemente procura de adaptar ao 

seu ambiente, que faz o que é esperado de si, tem atitudes sempre corretas 

(MELLO; SEI; ZANETTI, 2013). Quando se discorre sobre o desenvolvimento 

humano na teoria winnicottiana, pensa-se em provisões adequadas ou inadequadas 

às necessidades de maturação do bebê (KAHTUNI, 2006). A organização psíquica 

que Winnicott (1955/2000b) denomina de falso self diz respeito ao movimento feito 

para a saída da identificação primária, no qual “a adaptação do ambiente não é 

suficientemente boa não havendo de fato o estabelecimento do ego e sim o 

desenvolvimento de um pseudo-eu que consiste numa coleção de reações a uma 

sucessão de falhas na adaptação” (WINNICOTT, 1954/2000a, p. 394). Este 

ambiente que falhou em acolher as necessidades do sujeito é registrado por ele, 

então, como uma intrusão, como algo que rompe sua potencialidade de ser. 

Pergunto-me o quanto que o diagnóstico de DM1 foi sofrido por Cauê como uma 

intrusão. 

Mesmo em um curto tempo de sessões para mim fica visível o ganho e as 

modificações que foram ocorrendo com Cauê. O brincar por meio de um health 

game com o tema de sua doença possibilitou uma abertura ao processo terapêutico, 

e vislumbrou uma nova possibilidade de ser para o menino. Pode-se falar aqui no 

game associado à criação de um espaço potencial em sessão, um espaço 

“suficientemente bom” para que o verdadeiro self tivesse lugar, “onde há confiança e 

verdade, há um espaço potencial, espaço considerado sagrado para o indivíduo 

porque experimenta o viver criativo” (MELLO; SEI; ZANETTI, 2013, p. 56). Entende-

se, embasado com o referencial winnicottiano, principalmente que é somente através 
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do brincar que é possível a descoberta do self e do ser criativo, a fim que o sujeito 

sinta sua vida de maneira mais real e satisfatória possível. No caso de Cauê, 

principalmente, devido a sua condição econômica desfavorável, e sua pouca 

disponibilidade de vida e tempo em ser criança, o game foi um fator mediador e 

possibilitador dessa construção muito potente, muito peculiar, e acredito que talvez 

outro brinquedo não despertaria a criança na mesma medida. 

Para ajudar na visualização e na análise dos dados, os quadros 9, 10 e 11 

trazem as informações gerais de Cauê referente a dados socioeconômicos, 

informações médicas e os resultados dos quizzes respondidos nas sessões com o 

health game. 

 

QUADRO 9 - DADOS SOCIOECONÔMICOS DE CAUÊ 

 

Idade 11 

Escolaridade 6º ano do ensino fundamental 

Núcleo familiar Mãe, pai e dois irmãos mais velhos (12a 
e 13a) 

Ocupação dos responsáveis Pai - Aposentado 
Mãe - Do lar 

Renda mensal familiar Entre 1 e 2 salários mínimos  

Intercorrências na situação familiar Enfrentam dificuldades financeiras 

 

FONTE: o autor (2017).  

 

O Quadro 9 mostra a idade de Cauê, 11 anos, e sua escolaridade, ensino 

fundamental, juntamente com seu núcleo familiar, composto por mãe, pai e dois 

irmãos mais velhos, e a renda mensal deles, de uma a dois salários mínimos.  

 

QUADRO 10 - INFORMAÇÕES MÉDICAS DE CAUÊ 

Tempo de diagnóstico 2014 

Histórico de internações 
hospitalares 

Desde o diagnóstico passou por 7 
internações 

Motivos das internações Cetoacidose; DM descompensado; 
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Comorbidades Não apresenta 

Esquema de tratamento Dosagem Fixa 

Medicações em uso Glargina e Lispro 

Resultados dos últimos exames de 
Hemoglobina Glicada 

12,2 (02/2017)  
11,1 (11/2016)  

FONTE: o autor (2017).  

 

Em relação às informações médicas da criança, ela recebeu o diagnóstico em 

2014 e no último ano foi internado três vezes em decorrência da DM1. Cauê não 

apresenta comorbidades. Desde o diagnóstico seu esquema de tratamento tem sido 

a contagem de carboidratos. Os dados dos quizzes no game também estão 

apresentados no quadro. Os dados de saúde no caso de Cauê reforçam a hipótese 

de falso self, pois embora pareça tão resolvido e competente para solucionar e 

equilibrar o DM1 o número de internações e o resultado bem alto da hemoglobina 

glicada demonstram que ele precisaria de supervisão de um adulto nos cuidados. 

 

QUADRO 11 - PORCENTAGEM DAS PONTUAÇÕES DE CAUÊ NOS QUIZZES 

Conhecimentos 100% 

Atitudes 100% 

Sentimentos 53,84% 

 
FONTE: o autor (2017).  

 
No quizz de conhecimento e de atitudes, Cauê pontuou 100% do teste, 

indicando um ótimo grau de conhecimento sobre a doença e de que também sabe 

quais atitudes tomar para os autocuidados. No quizz de sentimentos, de acordo com 

suas respostas, aproximadamente 54% do teste pontua escolhendo alternativas que 

demonstram tranquilidade em várias questões, por exemplo: considera que o DM1 

não o atrapalha na escola, que não tem dificuldade em contar para as pessoas, que 

embora seja uma rotina trabalhosa encara ela sem dificuldade e que já incorporou a 

rotina de cuidados levando uma vida que considera normal. Algumas questões 

indicam certo sofrimento psíquico: considera que as pessoas às vezes parecem ter 

sentimentos de pena e/ ou rejeição por ele, avalia que seus pais talvez o protejam 
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um pouco a mais do que aos irmãos,  refere preocupação e incerteza sobre a saúde 

e seu futuro, considera que pode fazer atividade física sem tomar alguns cuidados, 

se descuidando e se arriscando um pouco nessas situações ( inclusive relata uma 

situação vivida que passa mal com hipoglicemia por não ter se precavido) e 

ambivalência em relação a se sentir cobrado e exigido demais: às vezes se sente 

assim e em outras não.  

No entanto a facilidade em identificar esse sofrimento, os expressar com 

clareza e além disso, acrescentar quais são os limites e saídas para sua situação, 

demonstra que Cauê está lidando da melhor maneira possível com a doença, apesar 

das condições sociais e econômicas. Seus recursos internos como defesas, 

funcionam bem e lida com suas limitações e dificuldades inventando modos próprios 

e criativos para solucionar seus problemas. Entretanto, sinaliza que têm 

preocupações por seu futuro e que em alguns momentos se sente cobrado e exigido 

demais. Podendo estar aí um pedido de ajuda à possibilidade de demanda para 

continuidade do atendimento. 

O caso de Cauê, durante a análise aqui feita, perpassou pelos seguintes 

pontos: a) sua autodisciplina, sua posição rígida em termos de regras e deveres, e 

seu auto controle, me fizeram crer estar diante de um possível falso-self; b) aqui 

pude hipotetizar também o DM1 quanto vivido como um trauma, a descoberta do 

diagnóstico e a mudança de rotina de vida frente a isto pode ser encarado pela 

criança e pela família como evento traumático, o que no caso do Cauê, entendo que 

tenha sido o gatinho para que este desenvolvesse um modo de ser no mundo tão 

autocontrolado, o que difere muito do que ele deveria ser: apenas uma criança!; c) o 

espaço potencial criado pelo Gamellito e as potencialidade para a criação de um 

setting analitico que favoreça o desenvolvimento terapêutico da criança. 

 

4.4 CASO LETÍCIA 

 

Letícia tem 11 anos e está no sexto ano do ensino fundamental. Atualmente 

ela mora com a mãe, Michele e mais dois irmãos, sendo ela a filha do meio, seu 

irmão mais velho tem 12 anos e o mais novo dez. Seus pais são separados. O pai 

de Letícia mora com sua outra família, já tendo outros filhos. Ele trabalha em uma 

fábrica de tecelagem e a mãe está desempregada formalmente; ela vende salgados 

e bolos junto com sua mãe, mas não contempla a renda familiar. A avó materna de 
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Letícia é bem presente em sua criação, pois eles moram na casa dos fundos da avó, 

cuja tem uma saúde debilitada, devido a um grave problema cardíaco. 

No dia da entrevista Michele vem muito nervosa dizendo que a luz havia sido 

cortada naquela tarde, chora bastante e se dá conta da real situação financeira da 

família, bem crítica. Ela teve um último companheiro, o qual morava na casa com as 

crianças, todavia eles haviam rompido recentemente, devido a uma série de traições 

por parte dele, na qual ele levara para casa duas mulheres. Michele relata o quão 

humilhada se sentia. Com os relatos dessa mãe, pode-se observar o quão instável é 

a sua vida e quanto isso afeta Letícia, tendo a mãe como um ambiente não muito 

seguro e constante. Esta análise prévia da mãe de Letícia, coloca-se quanto 

indagação o quão Michele tem sido uma mãe suficientemente boa para esta criança. 

A mãe suficientemente boa, para Winnicott (1993) é aquela que sabe que há 

momentos de frustração que se mostra ao filho que serão mais adequados, e que 

“quando sentida na medida suportável vai favorecer o desenvolvimento de recursos 

internos necessários ao seu processo de amadurecimento” (FONSECA, 2014, p. 

14). Observo que as frustrações pelas quais Letícia vem sendo exposta não se 

enquadrariam em experiências que pudesse lhe proporcionar desenvolvimento de 

recursos, não sem o suporte de uma terapia, por exemplo.  

Na escola, a mãe relata que Letícia é uma ótima aluna, apresenta uma boa 

articulação na fala e consegue se expressar, todavia as professoras sempre 

observam seu aspecto mais quieta, olhar cabisbaixo e aparentemente triste. Já em 

relação ao diagnóstico, Letícia descobriu o DM1 em 2013, e desde então tem tido 

muitas internações. Em 2016 e 2017 teve 11 internações em decorrência do 

descontrole da doença. Segundo a mãe, Letícia já aplica a insulina sozinha, e segue 

as orientações do médico, mas de acordo com o número de internações, entende-se 

que esses cuidados podem não ser tão fiéis assim: ela faz o controle certinho, na 

escola, na casa, anota, mas mesmo assim a glicemia dela vive tendo problemas. 

Andrade (2014) estudou as influências de fatores socioeconômicos e afetivo-

emocionais no controle glicêmico de crianças com DM1. Neste estudo foi encontrada 

associação do controle glicêmico com variáveis tais como hábitos alimentares, mas 

também com a condição socioeconômica e com o estado afetivo-emocional da 

criança, indicando que o desequilíbrio destas últimas aponta um controle glicêmico 

insatisfatório. 
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Na primeira sessão, Letícia chegou muito acanhada; aposta-se que esta 

postura diz muito mais do que uma timidez ou vergonha de criança, Letícia 

aparentava mesmo estar em um determinado quadro depressivo. De maneira geral, 

ela conversou normalmente e respondeu com aparente segurança às perguntas; 

falava baixo e na maior parte do tempo com os olhos para baixo, poucas vezes foi 

feito um contato visual. Foi solicitado que fizesse um desenho com o tema diabetes: 

ela não recusou e pegou os materiais necessários para fazê-lo. Ficou olhando para o 

papel, pensando, muito concentrada, aparentemente estava bem angustiada. 

Passou-se 20 minutos até que ela verbaliza: “eu acho que não tô conseguindo 

fazer… eu não sei o que desenhar!”. Letícia não fez o desenho na primeira sessão. 

O desenho da Figura 9 foi feito na segunda sessão, todavia Letícia não deu um título 

ao desenho e também não produziu nenhuma narrativa em relação a ele. 

 

FIGURA 9 - DESENHO REALIZADO POR LETÍCIA NA PRIMEIRA SESSÃO

 

Fonte: o autor (2017).  

 

Ela pergunta se poderia desenhar o que ela quisesse, e começa a desenhar 

bem lentamente. Pensou bastante e demorou cerca de 18 minutos para fazer o 

desenho. Fez uma pirâmide alimentar. Foi lhe pedido que contasse uma história, 
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mas após cinco minutos olhando fixamente para o papel, não conseguiu criar uma 

história espontânea. A psicóloga foi então introduzindo algumas perguntas sobre o 

desenho, sobre a alimentação de Letícia: “pra mim tá tudo certo, não é complicado 

não, eu como do jeito certo, é difícil eu sair da dieta”. 

Esta primeira sessão, juntamente com a análise do desenho-estória, três 

pontos merecem destaque. Primeiro, o fato de Letícia ter muita dificuldade em 

acessar o simbólico; suas palavras parecem não dar conta de conter sua visível 

angústia. É interessante que na escola ela é nomeada como bem articulada e sem 

dificuldade de se expressar, o que remete a dificuldade de simbolização em relação 

à doença mesmo, e não em outros aspectos da vida. A questão da capacidade de 

simbolização se fez bem presente no caso de Letícia. Entendi que a menina tinha 

muita dificuldade em dar sentido para tudo que estava vivendo; por mais que seu 

diagnóstico já tenha mais de três anos, ela ainda apresenta uma dimensão do sem-

sentido. Fico me questionando o lugar da terapia para essa criança, nestes casos de 

uma simbolização precária em relação à própria doença, e como o Gamellito pode 

dar um outro estatuto para o setting terapêutico. O processo de simbolização está 

ligado com o encontro de um continente seguro, permanente e controlável 

(GUERRA, 2017). Seria este o objetivo da terapia: dar sentido ao que ainda não se 

tem sentido; a identificação da criança com o personagem do game proporcionou 

mais facilmente este processo. 

Outro ponto interessante de análise, é que Letícia desenha a pirâmide 

alimentar, algo que diz respeito aos procedimentos de tratamento que ela já deve ter 

passado, principalmente em relação aos atendimentos de nutrição. Indicaria, talvez, 

sua pouca apropriação sobre a educação em diabetes que lhe fora dada, na medida 

em que a menina reproduz o que lhe foi ensinado, mas não se apropria disso, não 

faz sentido para ela, não simboliza e interpreta o que lhe foi passado, remetendo 

apenas a uma instrução fazia. Aqui se questiona, por exemplo, os métodos e suas 

efetividades que estamos nos dotando para fazer educação em saúde.  

Conforme as análises dos casos são feitas fica irredutível o fato de que é 

importante um trabalho multiprofissional em relação ao tratamento da criança com 

DM1, principalmente em se tratando da educação em saúde com este paciente e 

sua família. Primeiramente, autores como Machado e Lavrador (2009) e Pennafort, 

Silva e Queiroz (2014) apontam para um direcionamento o cuidado que deva ser 

menos ativo do profissional da saúde e mais estimulante ao paciente. Deve assim 
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propiciar um autocuidado e eles consideram que é só por meio da relação dialógica  

que contemple as singularidades do paciente que será despertado nas crianças e 

nos adolescentes o desejo de uma transformação do estilo de vida e do cuidado 

consigo. Mais especificamente na questão do desenho da pirâmide alimentar e uma 

baixa assimilação do que estaria em jogo para a vida de Letícia: é mais fácil a 

criança aderir a terapêutica nutricional quando suas preferências alimentares são 

consideradas, mas que os fatores do seu cotidiano, que interferem diretamente em 

sua dieta, também possam ser colocadas em questão. Por exemplo, aspectos do dia 

a dia que levariam a criança a compensar seus sentimentos negativos procurando 

prazer na comida (CRUZ et al., 2017). Deste modo, o autor salienta que a 

terapêutica ofertada às crianças com DM1 deva ser além do tratamento médico: 

mostra-se a importância de incluir a educação em diabetes e avaliações psicológicas 

e sociais.  

E o terceiro ponto que me chama atenção é a questão de Letícia ser uma 

criança aparentemente contida: entende-se que é necessário um certo grau de 

dosagem na vida após do diagnóstico de DM1, na alimentação, no controle da 

glicemia, na prática de atividade física, na ingestão hídrica, dentre outros. Todavia, 

questiona-se aqui o quanto essa dosagem foi tomada ao pé da letra pela garota, foi-

lhe apropriada de maneira radical. Mas, uma ambivalência se faz questão para mim: 

em meio a toda a sua contenção, em meio a todo o seu cuidado com a comida e 

com a aplicação de insulina, suas internações ainda são muitas, ela ainda não 

controla, medicamente, o seu DM.  

A segunda sessão, então, em que o desenho e foi apresentado à Letícia o 

Gamellito: ela manipulou o jogo e conseguiu explorar alguns games. Chama a 

atenção que para uma criança da idade dela, ela parecia bem interessada, todavia 

ficava nítido a sua contenção. Se mantém bastante quieta, explora, não mantém 

contato visual e segue jogando, não introduziu a psicóloga, parecia que estava 

sozinha na sala. 

No dia marcado para a terceira sessão, Letícia não compareceu. A mãe avisa 

que a criança ficou internada devido ao descontrole do DM1. Letícia fica três dias no 

hospital para a regulagem da glicemia. Ela não foi a única criança que passa mal 

durante a aplicação da pesquisa, o que me faz pensar que esses mal estares 

estejam correspondendo, de alguma maneira, a passagens ao ato. Autores como 

Said, Junqueira e Costa (2016), em um estudo de caso, teorizaram a passagem ao 
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ato, podendo este ato psíquico ser um pedido de ajuda, uma comunicação à família 

ou a busca de não passividade. Esta passagem ao ato não foi trabalhada em sessão 

com a criança, mas hipotetizo aqui que estaria mais ligado a um pedido de ajuda. 

Tendo em vista sua questão com a mãe que foi esboçada aqui, e entendendo a 

passagem ao ato como um pedido de ajuda, entendo o desregulagem glicêmica de 

Letícia como um “sinal de apelo, a expressão de um conflito” (SAID; JUNQUEIRA; 

COSTA, 2016, p. 6). 

Remarca-se a sessão e antes de ser chamada para entrar, Letícia teve uma 

hipoglicemia. O serviço social foi acionado, devido a precária condição financeira da 

mãe, e no departamento deram-lhe pão e café com leite, a fim de corrigir a glicemia. 

Nessa sessão, joga o game, parece que está se divertindo, mas também não 

demonstra quase nada. No fim da sessão que ela permite uma entrada da psicóloga, 

fazendo algumas perguntas sobre o jogo. Ela conta que gosta de brincar com suas 

bonecas: “às vezes eu brinco que sou a médica delas! Algumas delas têm diabetes”. 

Letícia fala que tem vários instrumentos similares aos de cuidado com o DM para 

usar nas bonecas. Observo aqui um avanço terapêutico em Letícia: na primeira 

sessão se mostra com dificuldades de simbolização, um fechamento subjetivo, e 

agora interpreto um movimento de tentativa de simbolização de Letícia através da 

brincadeira. Ao estudar a Intervenção das Atividades Criativas (brincar, arte e lazer), 

Lima Júnior (2012) às entende como “forma de expressão e simbolização do mundo 

interno do sujeito com sofrimento psíquico tentando favorecer sua integração interna 

[...] na tentativa de lidar e organizar o seu mundo interno e externo, proporcionando 

melhor direcionamento” (p. 60). 

Na quarta sessão Letícia desenha vários elementos pertencentes ao 

Gamellito, como mostra a Figura 10. Letícia foi desenhando tudo que tinha no jogo: a 

pontuação, as necessidades do personagem, ele jogando, comendo, a geladeira, 

todas as normas do jogo, o Gamellito voando, os mini-games, que ele tem que 

procurar o banheiro, que ele tem que medir a glicemia, aplicar, tomar banho, parar 

para beber água e comer, escolher os alimentos.  
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FIGURA 10 - DESENHO REALIZADO POR LETÍCIA NA ÚLTIMA SESSÃO 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

A análise do segundo desenho-estória de Letícia demonstra que ela se 

identificou bastante com o Gamellito: ela perguntou várias vezes quando poderia 

jogar de novo; por estes indícios e os que foram apresentados até aqui, identifico um 

grau elevado de sofrimento nela em relação a sua patologia. O que me chama 

atenção, é que não é um diagnóstico recente, e ainda sim Letícia permanece com 

muitas questões relacionadas à doença. Pode-se teorizar que Letícia está presente 

nesta identificação com a doença: Letícia não aparece em seus desenhos, indicando 

está adesão ao DM1, à posição de doente. Essa hipótese é confirmada pelo número 

de internações dela.  

Para ajudar na visualização e na análise dos dados, os quadros 12, 13 e 14 

trazem as informações gerais de Jéssica referente a dados socioeconômicos, 

informações médicas e os resultados dos quizzes respondidos nas sessões com o 

health game. 
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QUADRO 12 - DADOS SOCIOECONÔMICOS DE LETÍCIA 

 

Idade 11 

Escolaridade 6º ano do ensino fundamental 

Núcleo familiar Mãe, irmãos (10a e 12a) e avó materna 

Ocupação dos responsáveis Pai - Fábrica de tecelagem 
Mãe - Desempregada 

Renda mensal familiar Menos de um salário mínimo 

Intercorrências na situação familiar Pais são separados; mãe enfrenta 
problemas com companheiros; e 
passam por dificuldade financeira 

extrema 

Fonte: o autor (2017). 

 

O Quadro 12 mostra a idade de Letícia, 11 anos, e sua escolaridade, ensino 

fundamental, juntamente com seu núcleo familiar, composto por mãe, irmão de 10 e 

12 anos e avó materna; e a renda mensal deles, menos de um salário mínimo, 

relatando dificuldades financeiras. Em relação ao núcleo familiar, a mãe de Letícia 

relata bastante problemas nos relacionamentos amorosos. 

 

QUADRO 13 - INFORMAÇÕES MÉDICAS DE LETÍCIA 

Tempo de diagnóstico 2014 

Histórico de internações hospitalares 9 

Motivo das internações Cetoacidose; DM descompensado; 
Hipoglicemia; 

Comorbidades Não mencionado 

Esquema de tratamento Contagem de carboidrato  

Medicações em uso NPH e Regular 

Resultados dos últimos exames de 
Hemoglobina Glicada 

8.3 (03/2017)  
12.6 (06/2016)  
12.6 (03/2016) 

Fonte: o autor (2017). 
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Em relação às informações médicas da criança, ela recebeu o diagnóstico em 

2014 e já teve nove internações em decorrência do DM1. Letícia não apresenta 

comorbidades. Desde o diagnóstico seu esquema de tratamento tem sido a 

contagem de carboidratos. Letícia precisa de acompanhamento urgente: se mostra 

depressiva, com muitas internações, com glicemia glicada altíssima, com uma 

família que se mostra ineficiente para ajudá.la. 

 

QUADRO 14 - PORCENTAGEM DAS PONTUAÇÕES DE LETÍCIA NOS QUIZZES 

Conhecimentos 80% 

Atitudes 80% 

Sentimentos 30,77% 

Fonte: o autor (2017). 

 

Já no quadro 14, vê-se que no quizz de conhecimento e de atitudes, Letícia 

pontuou 80% do teste, indicando um bom grau de conhecimento sobre a doença e 

de que também sabe quais atitudes tomar para os autocuidados. No quizz de 

sentimentos, de acordo com suas respostas, aproximadamente 31% do teste é 

pontuado, indicando leve sofrimento psíquico.  

Aqui no caso de Letícia, as análises aqui perpassaram pelos seguintes 

pontos: a) a afetação da condição econômica na adesão e tratamento da doença e 

também nos aspectos psicológicos para a criança e para os familiares; b) o ambiente 

de mãe suficientemente boa e suas implicações para que a criança possa suportar 

da maneira mais saudável a sua vivência da doença crônica; c) diferença de 

comportamento em ambientes diferentes; Letícia era uma ótima aluna, em termos de 

nota e de comportamento, todavia em casa e em outros contextos fora da escola, 

principalmente nas sessões de psicoterapia, a menina era muito introvertida – 

hipotetizou-se aqui que quando o DM entra em questão, é quando a criança de 

fecha, se inverte para si. Seu estilo de vida muda, tem que ser mais contido, com 

regras, normas, horários, é um contexto frio; ou seja, seu modo de viver a nível 

comportamental após a doença perpassa para seu mundo psíquico, ela se fecha e 

se torna fria também; d) a dificuldade de simbolização de Letícia e como o brincar 

pode ajudar ela transformar o sem-sentido em algo que tem sentido; as sessões 

psicoterapêuticas com mediador o Gamellito teve esta função, além de disparador 
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da fala sobre o DM, ele foi auxiliador na transformação do sem-sentido ao sentido, 

uma via de significação, de ressignificação; e) a passagem ao ato como um pedido 

de ajuda, a crise hipoglicêmica podendo ser um sintoma analítico, uma mensagem, 

um fenômeno que tem algo a dizer, e esta via de comunicação, ainda que a nível do 

ato, pode ser despertado, e posteriormente acolhido, com o Gamellito de mediador, 

de provocador de um identificação que abriu portas para o falar sobre; f) a 

identificação com a doença, com a posição de doente, sendo um ganho secundário 

da doença; percebo neste caso que o dispositivo do health game pode facilitar a 

transição de posicionamento: sair do lugar de doente, de identificado com a doença, 

para um lugar outro, e no caso do pet virtual, sai de cuidado para cuidador, da 

posição passiva para a posição ativa. 

 

4.5 CASO NATÁLIA  

 

A paciente Natália tem 10 anos, seu diagnóstico do DM1 foi feito em 2015. 

Ela mora com a mãe Rubi, que é cabeleireira, o pai, que é vendedor autônomo de 

carros, e a irmã Alice, de cinco anos. Natália estuda no quinto ano do ensino 

fundamental, e, segundo os pais, tem um bom rendimento escolar. Em relação a 

condição financeira, eles declararam renda entre um a dois salários mínimos, mas 

de maneira geral dizem ter uma vida financeira estável, não relatam problemas 

familiares complementares. Na entrevista inicial, vieram os pais: a mãe aparenta ser 

atenciosa com a filha e muito preocupada com a sua questão de saúde; Rubi relata 

que Natália tem um autocuidado satisfatório. 

 Na primeira sessão com Natália, estava muito frio; a menina veio com um 

casaco grande, com um capuz maior ainda: ela ficou tentando se esconder ali. Eu 

peço que Natália faça o desenho-estória com tema diabetes, como mostrado na 

Figura 11, e ela sem hesitar, desenha e já conta uma história sobre a imagem.  
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FIGURA 11 - DESENHO REALIZADO POR NATÁLIA NA PRIMEIRA SESSÃO 

 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

Ela fez uma menina, dando o título de a menina ET: “sou eu, uma menininha 

bem triste”. Narra que esta menina não gostava de ter diabetes, que se sentia um 

ET: “ninguém gosta da ET porque ela tem diabetes”. Conta que a mãe da ET sempre 

fala a ela que não precisa se sentir assim: “você é uma menina bonita, você vai 

superar isso”. No fim da história, Natália fala que a ET se curou do DM1 e que se 

sentiu muito feliz.  

 Na segunda sessão foi introduzido o game. Novamente Natália vem com a 

blusa grande e se esconde no capuz. Aparenta estar triste, fica praticamente toda 

sessão quieta, não apresentando reações, nem negativas ou positivas em relação 

ao jogo. Ela explora o main game, cuida um pouco do Gamellito, mas não conversa 

comigo. Aqui penso em possíveis questões transferenciais, pois nesta sessão em 

senti extremamente cansada e com sono; em nenhum momento Natália fez contato 

visual comigo e isso tornou ainda mais massante a sessão. As reações que tive nos 

atendimentos de Natália podem ser analisadas com auxílio do conceito de 

transferência.  

A transferência ainda é um conceito, em Freud, muito pouco investigado e na 

maioria das análises prévias é considerada apena uma barreira ao trabalho, 
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resultante de conteúdos inconscientes do terapeuta e que estes deveriam ser 

superados através da análise própria do analista, dando uma conotação pejorativa 

ao fenômeno (SALGADO, 2017). A partir das investigações de Ferenczi (1928) 

sobre o conceito é que este pode ser vislumbrado por uma outra perspectiva, não só 

esta de caráter negativo e que deveria ser superado em análise pessoal do analista. 

A proposta de Ferenczi, então, é que o analista pudesse controlar a transferência e 

não reprimi-la.  

 Escolho aqui me dotar das concepções de Winnicott (1982) sobre a temática. 

De maneira geral, na obra do autor, pode-se encontrar três usos para o termo: a) 

concepção ligada aos trabalhos de Freud, tendo a transferência como obstáculo; b) 

os aspectos de amor e ódio vivenciados pelo analista ao estar em contato com o 

paciente, tornando a transferência inerente ao processo analítico; e por fim a ideia 

que mais identifico aqui, c) os afetos suscitados na transferência sendo usados para 

entender o paciente, na medida em que estes afetos sentidos seriam projetados do 

analisante para o analista, revelando conteúdos inconscientes, mas atuantes, que, 

ao transformá-los em material reconhecido pela consciência, impediria a formação 

de sintoma. 

 Em um determinado momento do jogo Gamellito apresenta uma hipoglicemia, 

foi o momento que achei oportuno me inserir e pergunto se alguma vez ela já teve 

hipoglicemia: “teve uma vez que eu me senti muito mal, daí minha avó mediu e deu 

40! Ela saiu meio correndo, e comprou uma balinha pra mim…”. Foi apenas essa 

interação que consegui de Natália nesta sessão. É comum paciente pediátricos que 

se dotam do brincar, que utilizam como mediadores da sessão algum tipo de 

brinquedo, no caso o game, que fiquem realmente entretidos com aquilo e “se 

esqueçam” de falar. Nestes casos, cabe ao analista “compreender a sutileza do 

brincar e entender que sua função é sustentar o brincar do paciente que é gerado 

em um espaço e tempo construído transferencialmente” (OSTI; SEI, 2016, p.148). 

 Na terceira sessão, já começo tentando um diálogo, pergunto quem está 

vindo com ela nas sessões: “minha irmã”. Resposta curta e então ela já pede o jogo: 

ela teve bastante dificuldade na habilidade com os minigames, não conseguia jogar 

e demorou bastante para pegar o jeito. Mas fui tentando ajudá-la e ela também 

descobrindo com muita paciência. Comecei a pegar elementos do jogo para 

possibilitar um diálogo; Natália ao alimentar o Gamellito com um brócolis, pergunto 

se ela gosta deste alimento: “me fazem comer né, falam que tem insulina e que vai 
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ajudar a controlar minha glicemia”. Observo o quanto é essencial o trabalho na 

nutrição na composição da equipe de saúde que irá atender e acompanhar a criança 

e a família com DM1. A desinformação nutricional e o desconhecimento sobre o 

funcionamento do corpo, pela criança e pela família, são fatores que interferem na 

adesão ao tratamento e também são elementos que podem ser ansiogênicos 

(ALMEIDA, 2004). Pelo relato da mãe, Natália não fazia contagem de carboidratos, 

mas percebi que, por meio do jogo, ao alimentar o Gamellito ela começou a ter uma 

leve noção desse esquema de tratamento. 

Apareceu o primeiro quizz nesta sessão: ela conseguiu responder com 

independência, sem necessidade de ajuda; observei bastante capacidade de 

raciocínio, conseguia ler as alternativas, refletir e escolher, sem pedir minha ajuda. O 

quizz deu uma oportunidade para que ela inicia-se o diálogo: em uma pergunta 

sobre hipoglicemia, ela me conta: “eu tenho muito mais glicemia alta do que baixa!”. 

Tentei engatar uma conversa sobre isso, mas ela logo cortou o assunto, com 

respostas curtas e se concentrando novamente no game. 

 Na quarta sessão pareceu que ela veio um pouco mais aberta ao contato, o 

que me fez pensar que agora sim poderíamos começar a estabelecer um bom 

vínculo, que seria possível talvez uma transferência, o que facilitaria todo o 

processo. Para que o ambiente terapêutico seja realmente terapêutico para a 

criança, sendo um lugar facilitador de expressões de suas emoções, é fundamental 

que haja estabelecido a transferência (OSTI; SEI, 2016). Há no atendimento infantil 

a especificidade da transferência que deve ocorrer com a criança e principalmente 

com os pais (FERRARI, 2012), na medida que um dos ganhos terapêuticos da 

análise infantil é que a criança possa se descolar da fantasia narcísica dos pais.  

Senti que a transferência estava se estabelecendo, na medida em que ela foi 

se soltando mais: “o mais difícil de ter diabetes é ficar medindo a glicemia, eu fico 

muito triste em ficar me furando toda hora, eu jogo quase toda vez”. Relata que 

nesses momentos é sua mãe quem a consola: “ela fala para mim que uma hora tudo 

isso vai acabar, que vão achar um curar pra mim, ou pelo menos um tratamento 

melhor, que não doa tanto”. Como já havia aparecido em seu primeiro desenho, a 

questão da cura para DM1 é muito presente. Com esta fala, percebo o quanto isto 

está também muito presente no imaginário da mãe. Provavelmente Rubi, frente a 

inabilidade de lidar com o sofrimento da filha tentou apaziguá-la, e assim apaziguar, 

prometendo uma cura. Pode-se pensar, então, até que ponto Rubi tem acesso a 
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informação de que DM1 é uma doença crônica, sem cura. O que nos faz pensar na 

questão da cura em doenças crônicas, principalmente em pacientes pediátricos e 

seus familiares.  

Muitos estudos (CARVALHO; MOUAMMAR, 2015; SCHUCH, 2015; SILVA; 

FÉLIX; JORGE, 2014; MOTTA, 2014; SALIK, 2013) debruçam-se sobre as fantasias 

de cura em pacientes com condições crônicas ou terminais. Em estudos com mães 

de crianças com DM1, Pilger e Abreu (2007) ao investigarem as percepções das 

mães em relação a doença do filho, encontraram dez categorias de análise: 

preocupação, dificuldade de aceitação, medo do desconhecido, negação, medo das 

consequências trazidas pela doença, mudança de rotinas/hábitos, medo da morte, 

autocuidado, sofrimento e a esperança de cura. Estudos como o de Carvalho e 

Mouammar (2015) indicaram a importância da escuta psicológica a estes pacientes 

e seus familiares na medida em que encontraram em entrevistas parentais o quanto 

à figura da equipe de cuidado, especificamente o médico e o psicólogo estavam 

banhados de uma crença que eles seriam os responsáveis em encontrar a cura para 

o DM1, salvando-os. Sabe-se que a adesão ao tratamento, tanto pelos próprios 

pacientes pediátricos quanto pelos pais está intimamente ligada à estas variáveis 

emocionais, crenças e fantasias, justificando o atendimento psicológico à toda 

família.  

Na quinta sessão, observei um maior contato visual, Natalia sorriu, falou 

sobre a irmã mais nova, que elas, de maneira geral, se dão bem: “só acho ela 

mimada, ela quer tudo do jeito dela, as brincadeiras têm que ser as que ela quer, 

tudo do jeito dela”. Perguntei se ela manifestava a sua vontade, se falava para irmã 

que queria diferente e se batalhava por isso: “só de vez em quando, mas daí sempre 

dá briga. Eu tento negociar com ela, mas nunca dá muito certo”. Penso o quanto que 

Natália não tem autonomia, não se permite se impor para não ter confusão, não se 

autoriza a investir e bancar suas vontades, suas ideias seus pensamentos, 

demonstrando uma passividade, uma inércia perante a vida, aos outros - e talvez 

aqui seja explicado meus sentimentos contratransferenciais no início, sentindo sono 

e desânimo. Em um trabalho continuado de terapia com Natalia creio que este seria 

um dos pilares diretivos: uma intervenção que acarretaria em um resgate da 

dimensão da sua proatividade, o que afetaria sua relação com o DM1, dando-lhe 

uma autonomia para o autocuidado, trocando de posição, de passividade para 

atividade frente a seu corpo, sua doença, sua vida.  
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Depois Natália volta um pouco de atenção ao game, verifica a glicemia do 

Gamellito e apesar de não está muito baixo afirma: “é melhor dar algo de comer a 

ele antes de brincar”. Pergunto a ela com qual medição da glicemia ela resolve se 

alimentar: “minha hipo dá quando tá mais ou menos uns 40, mas pra não chegar 

nisso é melhor comer alguma coisa né”. Notei que, de alguma maneira, ela tem 

atitude frente ao controle do DM1, com os seus critérios, do seu jeito, mas tem. 

Novamente, reforço a importância de ações sistemáticas da educação em saúde, 

para que os critérios de cuidado dela sejam compatíveis com o ideal. Entendo que, 

no caso de Natália, fica mais claro a importância do uso do game nas consultas 

médicas e nutricionais, por exemplo, e não só nos atendimentos de psicologia. O 

game possibilita uma abertura para que a criança fale verdadeiramente sua rotina 

alimentar e comportamental em relação aos cuidados da doença. 

Nesta sessão, abriu o quizz sobre sentimentos. No momento da questão 

sobre preconceito e ser deixada de lado, ela respondeu que duas crianças já 

disseram que não queriam ficar perto dela, “elas falaram que iam pegar diabetes se 

ficassem ao meu lado. Eu fiquei bem chateada”. O ambiente escolar parece, então, 

que se torna um lócus de intervenção. Ações como o Programa Saúde na Escola 

(PSE), criado em 2007 pelo governo federal, que têm como meta a intenção integral 

à saúde são programas que visam a instrumentalização da saúde na educação 

básica pública brasileira por meio de ações realizadas pelas equipes da Estratégia 

da Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2009). O PSE prevê três eixos de atuação: 

avaliação clínica e psicossocial, promoção e prevenção à saúde, e formação de 

professores. Em se tratando de novas estratégias para uma efetividade e eficácia 

das ações de promoção e prevenção à saúde, a educação em saúde por meio de 

jogos e games estão sendo ótimas opções (DAMBROWSKI; FAGUNDES, 2014; 

FIGUEIREDO, 2017; FERREIRA; MEIRELLES, 2015) 

Ainda no quizz de sentimentos, em uma pergunta em relação ao futuro, ela se 

diz bem preocupada com o seu futuro: “se eu não tivesse diabetes, não precisava 

fazer tudo isso. Eu tenho medo, sabe. Tenho medo de perder algum órgão! Com o 

objetivo de analisar a vivência de crianças com DM1, em relação à doença e ao 

tratamento, Moura (2016) observou que muitos medos e fantasias perpassam o 

imaginário dessas crianças. Os procedimentos médicos do tratamento, tais como o 

uso constante de agulhas e a presença de sangue são um dos fatores de medo mais 

recorrente nas crianças com DM1 (SPARAPANI; JACOB; NASCIMENTO, 2015). 
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Sentimentos como o medo, a culpa e insegurança são percebidos quando a criança 

não tem conhecimento sobre a doença (LEAL et al., 2012). Por isso a importância de 

se falar sobre este tema e de escutar a criança falar sobre isso, que ela também 

possa ter espaço para construir uma narrativa em cima daquilo que lhe acomete, 

tornando, assim, a doença como parte de si e não como algo alheio e invasor. 

Natália pôde também nesta sessão falar da sua família: “depois que eles 

descobriram que eu tinha diabetes, eles mudaram comigo, não me deixam comer 

doce, nem sair sozinha com as minhas amigas, minha mãe acha que eu vou comer 

escondida daí. Quando eu vou na casa das minhas amigas, eu tenho vontade, aí 

quando elas me oferecem uma bala ou coisa assim, primeiro eu pego e mostro pra 

minha mãe, e se minha diabetes tiver bem baixinha, bem controladinha, ela deixa eu 

comer pelo menos um docinho, mas aí se não tá boa ela não deixa eu comer 

nenhum!”. A menina ainda relata que antes do diagnóstico, sua mãe tinha um pote 

de Nutella que escondia para o consumo próprio, mas que ela e a irmã acham 

sempre, não importa onde a mãe escondesse, e comia escondido. Hoje a mãe evita 

o consumo próprio de doces. Conta também que a família tinha o hábito de fazer 

lanches ao invés das refeições: “minha mãe sempre pedia um a mais, escondia pra 

ela comer depois. É um esconde-esconde de comida lá em casa!”. 

O apoio familiar é de extrema importância no tratamento do DM1. Sabe-se 

(MALAQUIAS et al., 2016) que o diagnóstico implica em inúmeras mudanças no 

modo de vida, tanto da criança, quanto dos familiares, principalmente na área de 

hábitos alimentares: “a restrição alimentar relacionada à ingestão, principalmente, de 

doces pode gerar estresse e aumentar o risco de depressão [...] pode trazer 

ambivalência de sentimentos, entre o desejo de comer doces, tão comum na 

infância, e a contenção desse desejo” (MOURA, 2016, p. 14). Na última sessão, 

solicitei que ela fizesse o segundo desenho-estória, como mostrado na figura 12. 

Natália desenhou novamente uma menina; o desenho é bem parecido com o 

primeiro, mas nesse a menina não é um E.T. Nesse desenho-estória ela fala: “É que 

essa menina achava que ela era um ET porque ela tinha diabetes. ET eu não sou! 

Sou uma menininha que é feliz, sei que não sou a única que tem diabetes e não é 

tão difícil ter diabetes. Que aos pouquinhos ela consegue controlar”.  
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FIGURA 12 - DESENHO REALIZADO POR NATÁLIA NA ÚLTIMA SESSÃO 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

Assim como na primeira estória, há uma confusão de pronomes: ela e eu, o 

que mostra claramente a identificação de Natália com o personagem que desenha. 

Pergunto se a história tem um título; ela pensa um pouquinho, e diz que se chama “a 

mudança”. O Quadro 15 mostra a idade de Natália, 10 anos, e sua escolaridade, 

ensino fundamental, juntamente com seu núcleo familiar, composto por mãe, irmã de 

seis anos; e a renda mensal deles, entre um a dois salários mínimos.  

 

QUADRO 15 - DADOS SOCIOECONÓMICOS DE NATÁLIA 

Idade 10 

Escolaridade 4º ano do ensino fundamental 

Núcleo familiar Mãe, pai e irmã (6a) 

Ocupação dos responsáveis Pai - Vendedor de carros autônomo 

Mãe - Cabeleireira 

Renda mensal familiar Entre 1 e 2 salários mínimos  
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Intercorrências na situação familiar Não mencionado 

FONTE: o autor (2017). 

 

Em relação às informações médicas da criança, ela recebeu o diagnóstico em 

2015 e já teve duas internações em decorrência do DM1. Natália não apresenta 

comorbidades. Desde o diagnóstico seu esquema de tratamento tem sido a 

dosagem fixa. 

QUADRO 16 - INFORMAÇÕES MÉDICAS DE NATÁLIA 

Tempo de diagnóstico 2015 

Histórico de internações hospitalares 2 

Motivo das internações 1 do diagnóstico e cetoacidose; 

Comorbidades Não mencionado 

Esquema de tratamento Dosagem fixa  

Medicações em uso NPH e Regular 

Resultados dos últimos exames de 

Hemoglobina Glicada 

12,5 (05/2017)     

12,1 (02/2017) 

FONTE: o autor (2017). 

 

No quadro 16, vê-se que no quizz de conhecimento e de atitudes, Natália 

pontuou 70% do teste de conhecimento e 100% em atitudes de autocuidado, 

indicando um bom grau de conhecimento sobre a doença e de que também sabe 

quais atitudes tomar para os autocuidados. No quizz de sentimentos, de acordo com 

suas respostas, aproximadamente 54% do teste é pontuado, indicando médio 

sofrimento psíquico. Os resultados dos exames de saúde não estão bons: 

principalmente o de hemoglobina glicada, demonstrando que ela embora tenha 

conhecimentos e saiba o que fazer, precisa entender por que tem péssimos 

controles. 

 

QUADRO 17 - PORCENTAGEM DAS PONTUAÇÕES DE NATÁLIA NOS QUIZZES 



136 
 

Conhecimentos 70% 

Atitudes 100% 

Sentimentos 53,84% 

 

FONTE: o autor (2017). 

 

As análises aqui feitas no caso de Natália me dizem, em linhas gerais, alguns 

elementos: a) também, assim como Letícia, a questão da introspecção; b) um 

autocuidado até que satisfatório, todavia sendo estes comportamentos uma maneira 

da camuflar as questões psíquicas do DM; c) o sentimento de diferença e poder falar 

disse mediante ao Gamellito (ambos são diferentes, ambos são ETs); d) o 

aparecimento da transferência; e) um processo de negação da doença deslocado 

em fantasia de cura – transmitido do imaginário da mãe para a criança, e as 

implicações desta negação e da fantasia para a adesão ao tratamento. 
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises feitas das cinco crianças suscitaram elementos em comum entre 

os casos, o que possibilitou discussões a respeito dos aspectos clínicos psicológicos 

que envolvem o paciente pediátrico acometido pelo DM1. Os estudos de caso 

também evidenciaram os aspectos do Gamellito que o traz como potente recurso 

terapêutico em sessão de atendimento psicológico. De modo geral, os aspectos 

clínicos comuns percebidos nos estudos de caso foram: as questões maternas que 

envolvem os pacientes com DM1, o sentimento de diferença que a criança relata em 

relação ao seu estado crônico, a dificuldade de simbolização, as passagens ao ato e 

a negação da doença. Em relação aos aspectos do game, o estudo dos casos 

possibilitou a entender que o Gamellito se fez um disparador para a fala da criança 

em relação a sua doença, na medida em que este favorece uma simbolização, é 

mediador para estabelecer a transferência, essencial para o tratamento psicológico e 

o Gamellito dá subsídio para que a criança se sinta identificada ao personagem e 

possa, então, falar sobre ela e sua relação com o DM, ao falar do Gamellito. 

Antes de adentrar às questões dos aspectos clínicos e das contribuições do 

game, acho pertinente problematizar o lugar da psicanálise dentro da 

contemporaneidade virtual, em um contexto de setting em hospital, se relacionando 

com equipes de saúde, na área pública. Esta especificidade do contexto que trago, a 

nível de espaço e tempo, me trouxe algumas inquietações sobre a psicanálise e o 

papel do psicanalista que compartilho nesta seção de discussão. 

 

5.1 O LUGAR DA PSICANÁLISE 

 

A função clínica do psicólogo que tem como referência a Psicanálise é 

resgatar justamente o que é ignorado pelo saber científico, o que vai além de todo 

conhecimento oferecido e que curiosamente não se encaixa aos propósitos 

desejados ao paciente. Não trabalhamos com convencimento, nem operamos 

milagres. Porém, a Psicanálise antes de tudo visa o reconhecimento e a 

responsabilização. Convida àqueles que se expressam a se posicionarem e assumir 

como suas as próprias escolhas procurando torná-los responsáveis por elas.  Levar 

a aproximação do paciente não apenas da doença, mas do conhecimento de si 
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mesmo, de seu posicionamento e possibilitar que se aproprie desta posição e se 

responsabilize por ela é o nosso papel primordial. 

No contexto que tange este trabalho, que é a área da psicologia em hospital e 

as doenças crônicas, especificamente o DM1 infantil, observei que as equipes de 

saúde dirigem preferencialmente suas atividades educativas em DM1 aos pais; a 

escolha destes profissionais por esta estratégia se dá ao fato de que não se entende 

aquela criança quanto sujeito responsável, e que deste modo, quem cuida, quem 

tem o controle e o poder no tratamento desta criança são seus pais. Vi em meu 

cotidiano de trabalho também que as ferramentas de trabalho que estes profissionais 

se dotam são a realização de palestras para adultos e pouca habilidade com outras 

formas didáticas para crianças. Questiona-se, então, o lugar e potência do psicólogo 

em uma equipe de saúde no hospital no atendimento de pacientes pediátricos. 

Ao identificar algumas diferenças entre a oferta de psicologia e as 

expectativas da Medicina não significa preconizar aqui um caminho contrário aos 

esforços realizados pelas equipes de saúde. Mas é muito importante a cada passo 

dado em nossa inserção no Hospital, reconhecer e avaliar os lugares que nos são 

oferecidos, os quais justamente criam a possibilidade de assegurar a importância e 

demonstrar os efeitos de nosso trabalho. Quando estamos na prática hospitalar de 

que as expectativas dos outros profissionais não impedem a realização de nosso 

trabalho, mas devemos estar cientes de que esclarecer nossas diferenças, será uma 

de nossas atribuições diárias. 

A psicologia é a tentativa feita quando o saber médico já não sabe mais, e 

então somos convocados a atuar exatamente onde as ciências médicas não 

alcançam (BATISTA; ROCHA, 2013). Estes autores ressaltam que a expectativa 

sobre nossa eficiência no hospital pode estar atrelada à uma atuação que responda 

à urgência médica em busca de acalmar, preparar, orientar e fazer os pacientes 

seguirem suas recomendações. É um lugar que nos convocam que não podemos 

ficar, todavia, sabe-se que não é tarefa simples se posicionar diante das equipes, 

dos pacientes e principalmente diante de nós mesmos para situar nosso trabalho 

nesses termos, pois estamos inseridos em uma instituição que em determinada 

medida cobra resultados. Oferecemos nossos honestos esforços para que 

“resultados” ocorram, porém não temos superpoderes de convencimento e de ações 

que operam de maneira direta. Quando os efeitos ocorrem e se ocorrerem isto se dá 

por efeitos indiretos e não como um objetivo direto de nossa atuação. 
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Objetivar nosso trabalho quando se trata da clínica psicanalítica no hospital, 

desde que mantidas suas características essenciais, não descaracteriza nosso 

trabalho e pode ser uma oportunidade para conhecer e avaliar nossos próprios 

resultados (RAMOS e NICOLAU, 2013; FERREIRA e ARANTES, 2014; COPPUS e 

NETTO, 2016). Concordando com Tardivo (2004) se trata de observar as lacunas 

teóricas e dificuldades técnicas, abrindo caminhos para realização de pesquisas e 

ações que produzam novas contribuições. Podemos nos valer do entendimento 

psicanalítico, de que os modos inconscientes de satisfação nem sempre são 

acompanhados pela vontade de saber sobre eles e muito menos são coincidentes 

com o bem estar e qualidade de vida desejados pelos campos da saúde. Na prática, 

essa constatação não é tão simples de administrar, principalmente no hospital. Além 

de poder gerar questionamentos sobre nossa própria competência individual, expõe 

limitações de nosso campo e pode gerar discussões mais amplas sobre a própria 

eficiência e pertinência atual da psicanálise. 

O tempo do trabalho do psicólogo psicanalista nas instituições às vezes é 

tomado com disputas internas sobre o que seria a autêntica psicanálise. Vejo um 

movimento resistente, na própria produção acadêmica para defender e sustentar 

uma psicanálise que se apega a regras teóricas engessadas, e tudo que se 

deslocaria, seria considerado “menos” psicanalítico. Constata-se, assim, diariamente 

que fica cada vez mais difícil sustentar nossa prática em Psicanálise nos Hospitais, 

na medida em que se entende que a psicanálise acabou ficando muito voltada para 

ela mesma e que precisa produzir transformações para não ser banida como um 

modo de tratamento para o sofrimento psíquico nas instituições de saúde. Deste 

modo, vale esclarecer que esta é uma pesquisa em psicanálise, que se permite 

utilizar novos dispositivos e experimentar novas técnicas num contexto hospitalar e 

universitário. 

O que se postula neste trabalho não se trata de ceder aos imediatismos da 

contemporaneidade, e sim reconhecer que o mundo mudou. Tratamos de adotar 

uma postura desbravadora de pesquisa que não seja redundante no objetivo de 

apenas corroborar as mesmas afirmações teóricas que não se admite questionar 

sem riscos a infidelidade da teoria. Permitir a nós mesmos experimentar os 

enquadres diferenciados, como o dispositivo clínico aqui apresentado, é para 

mostrar as possibilidades da psicanálise e também para sermos tocados por uma 

experiência criativa, assim como nos espaços potenciais propostos por Winnicott 
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(1975). É com essa postura que tento equacionar nossa inserção nas equipes de 

DM1, primeiramente abrindo portas para os conhecimentos objetivos que não temos. 

Só depois, propor formas interessantes para nossa contribuição aos problemas para 

os quais fomos chamados, que se possível e cabível, incluam as questões da 

subjetividade. 

 

5.2 ASPECTOS CLÍNICOS 

         

A questão da relação materna que as crianças do estudo apresentam, evidenciado 

principalmente nos casos da Letícia, Jéssica e Gabi, trazem o papel de cuidadora 

que a mãe exerce para essas crianças. Este papel é perpassado por, no mínimo, 

uma tríade de afetos: 1. as crianças querem e precisam do cuidado, do amor e da 

atenção desta mãe; todavia muitas vezes este é 2. um cuidado que sufoca, que faz 

com que a criança queira negá-lo, personificando a mãe em uma posição super 

egoica; o cuidado que sufoca, aquele cuidado que deixa a criança sem mãos, como 

no desenho de Jéssica, é um cuidado materno que 3. não fomenta um autocuidado, 

não fomenta a autonomia da criança, não a aposta quanto sujeito de desejo, 

deixando-a apenas como portadora de uma doença crônica, que não tem cura, que 

lhe deixa em inatividade e em uma posição passiva. 

        Observou-se quanto aspectos clínicos que o sentimento de diferença é muito 

relatado e desenhado pelas crianças, trazendo como exemplos o caso da Gabi e da 

Natália. O sentir-se diferente mediante a sua condição de saúde, seja entre os 

pares, com os amigos, na escola, sem dentro de caso, com a mudança de rotina da 

família e seja até mesmo dentro dos hospitais, com a equipe médica, acaba sendo 

um aspecto que o Gamellito quanto um health game conseguiu capturar bem: ele é 

um E.T., um estranho, um diferente, sentimento muito conhecido por estas crianças. 

A dificuldade de se reconhecer igual a um outro e se sentir muito destoante no 

grupo, dá margem para comportamentos de risco para a saúde mental tais como o 

isolamento social e a introspecção, aspectos relatados pelos pacientes. 

        A dificuldades de simbolização destas crianças ficou evidente nos estudos de 

caso. Entende-se aqui que o estilo de vida rigoroso que lhes foram imposto, em 

termos de alimentação, exercícios físicos, ingestão hídrica e controle glicêmico, após 

a descoberta do DM, provocou não só uma modificação comportamental e sim uma 

mudança subjetiva. Na medida em que se deparam com uma vida cheia de regras 
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duras, há um movimento para uma posição subjetiva engessadora desta criança, 

provocando sua dificuldade de simbolizar, ou seja, de assimilar, de estar aberta aos 

estímulos do mundo, de sua vida normal. Assim como o sentimento de diferença, a 

dificuldade de simbolizar pode acarretar em isolamento, introspecção, empecilhos 

para se relacionar com o outro, dentre outros comportamentos. 

        Nos casos da Letícia e da Gabi as passagens ao ato foram analisadas na 

seção anterior. Hipotetiza-se aqui, a nível de estudos de aspectos clínicos da DM, 

que as crises de hipo ou de hiperglicemia poderiam ter estatuto de sintoma analítico, 

e não meramente uma desordem a nível biológico. Nos casos das meninas, suas 

crises hipoglicêmicas foram interpretadas como pedidos de ajuda a mim, como um 

maneira de me comunicar seus sofrimentos, na medida em que apresentam 

dificuldade na simbolização, as passagens ao ato eram sua melhor via de acesso 

até mim. O que me indaga, também sobre o estatuto da DM: seria o diabetes uma 

doença psicossomática? Existem estudos psicanalíticos que já esboçam este olhar 

psicossomático para o diabetes. Sendo isso uma realidade, o lugar do tratamento 

psicológico com os pacientes com DM teria uma importância maior do que vem 

sendo vista. Os dispositivos como o Gamellito, então, se fariam indispensáveis nos 

atendimentos de crianças com DM. 

        O último aspecto clínico psicológico trazido aqui para discussão é a questão 

da negação da doença. Temos três gradações do aspecto da negação nos casos 

estudados. No caso da Jéssica, sua negação da doença aparece nas primeiras 

sessões quando verbalizou que não tinha problema algum com a doença, que não 

doía os procedimentos que era submetida, todavia se entendeu aparentemente se 

tratar de uma negação comum, em decorrência da sua idade, do fato também de 

estar nos primeiros contatos, indicando uma timidez, por exemplo. Já o caso da 

Natália, a sua negação da doença se desloca para uma fantasia de cura na qual a 

mãe que se dota muito dela e transmite então a filha, indicando a necessidade de 

um trabalho conjunto com a mãe a fim de dar espaço a esta fantasia e que esta não 

interfira na adesão do tratamento de Natália. Já no caso do Cauê, interpreta-se que 

sua negação da doença fica no nível extremo de um desenvolvimento do falso self. 

 

5.3 O GAMELLITO COMO RECURSO TERAPÊUTICO 

Destaco aqui novamente que o Gamellito foi aplicado pela primeira vez neste 

estudo, em um recorte visando avaliar seus uso por psicólogos, no caso, todavia o 
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Gamellito é parte de um projeto mais amplo que em seu desenvolvimento avaliou-se 

a construção e aplicabilidade deste em outras áreas (VARGAS et al, 2016). Até o 

presente momento, o protótipo utilizado foi desenvolvido especialmente para testar 

se o novo brinquedo contribuiria para auxiliar no diagnóstico e tratamento de 

questões emocionais em crianças com DM1. A partir de alguns elementos 

encontrados nos resultados desta presente pesquisa sugestões de ajuste no game 

serão feitas: observei, por exemplo, que no quizz de sentimentos o fato de ser 

multipla escolha as respostas fizeram com que houvesse um fechamento sobre o 

assunto; esta talvez seria minha maior chance de interrogar a criança sobre seu 

sintoma, o que me facilitaria caso as respostas do quizz fosse feita de modo livre, 

falado. Tendo em visto o exposto, como improviso em sessão, neste quizz, antes 

que a criança marcasse a escolha de resposta, eu pedia que falassem sobre o 

assunto da pergunta e só depois disso que escolhessem uma alternativa que mais 

se identificassem. É que a associação livre, para este estudo era uma condição 

importante. Deste modo, sugere-se, a partir deste resultado que no quizz de 

sentimentos haja perguntas na voz do Gamellito e que a criança possa gravar a 

resposta em áudio. Um novo estudo futuro poderá avaliar os resultados dessa 

modificação na produção da fala das crianças sem a preocupação com a escolha 

das alternativas disponíveis. 

O Gamellito quanto game usado em sessão terapêutica, demonstrou ser um 

disparador de fala, na medida em que as crianças puderam falar sobre sua doença 

ao decorrer do estudo. A possibilidade da fala suscitada pelo game subsidia a 

simbolização, algo tão caro a estas crianças, mas que a partir do lúdico ofertado pelo 

game foi possível fazer passar em palavras angústias, fantasias e medos que até 

então não tinham espaço nos tratamentos médicos e nem no âmbito familiar, por 

exemplo. A transferência na relação terapêutica também foi engatilhada pelo uso do 

game em sessão. Entende-se que o grande diferencial do game é ter possibilitado a 

identificação da criança com o personagem no jogo, de uma maneira, fácil, rápida e 

divertida, possibilitando um outro lugar a esta criança. 

Com função de sistematizarmos os apontamentos em relação ao game, tem-

se que de modo geral, o Gamellito se faz quanto uma boa motivação a ir para a 

terapia, a criança então já diluiria um tanto de sua resistência, podendo diminuir o 

problemas das faltas às sessões, por exemplo. Observei também que o cuidar do 

Gamellito em sessão terapêutica se faz quanto vinculação à terapia. As crianças, 
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antes de irem embora, quando o tempo da sessão havia expirado, elas deixavam o 

personagem em condições de cuidado, davam comida, levava-o ao banheiro e 

observavam a glicemia, deixando-o bem para que pudessem voltar na sessão 

posterior. A inversão dos papeis que o game promove também foi discutida; ter falas 

das crianças nas quais elas relatam se sentirem médicas do Gamellito nos revela 

isso. Percebi também que o controle e disciplina está sendo tão bem amarrado que 

nem na brincadeira alguns escolhiam comportamentos proibidos no tratamento. 

Algumas crianças alimentaram o Gamellito apenas com comida adequada, mesmo 

podendo alimentá-lo com doces e afins; nesta questão, tem-se uma das meninas, 

recém diagnosticada que faz questão, então, de alimentar de forma inadequada ao 

Gamellito, verbalizando a mim que queria ver o que acontecia - a criança poder ter 

esse espaço para testes no Gamellito, faz com que ela não se teste e não coloque a 

sua vida em risco. 

Outra questão de discussão e análise do game quanto recurso terapêutico é 

sobre os quizz. Os itens informativos não foram inseridos por acaso no game. PartO 

da premissa de que saber como se cuidar corretamente é algo imprescindível e tão 

importante quanto os aspectos subjetivos que podem estar dificultando que os 

cuidados aconteçam. Para que as escolhas do paciente sejam respeitadas e que 

haja responsabilização deste pelos caminhos escolhidos, precisa-se antes saber se 

os conhecimentos existem, principalmente se tratando de crianças. Portanto, 

tomamos como nossa responsabilização aproximar o paciente desse saber. 

Também se sugere que mais pesquisas sejam realizadas com o Gamellito 

para avaliar sua eficácia em estudos comparativos a outros recursos técnicos. Por 

exemplo, comparar os resultados do quizz de conhecimento e de atitudes do game 

com os produzidos por meio questionários tradicionais da área; comparar e avaliar 

resultados do quizz de atitudes das crianças com um questionário de atitudes das 

crianças respondido pelos pais. Recomenda-se um estudo sobre o uso do Gamellito 

para avaliar se produz  efeitos  na adesão ao tratamento e melhora em alguns 

indicativos de saúde, como redução no número de internações, de episódios de 

hipoglicemia e melhora na hemoglobina glicada, em estudos de longo prazo.  Para 

considerarmos os dados produzidos pelo Gamellito é importante juntar outros 

elementos de avaliação, principalmente a própria escuta, a transferência, além de 

entrevista com os pais, testes projetivos, entre outros. Assim como em outras 

técnicas, defesas podem prevalecer e principalmente os resultados nos quizzes de 
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atitudes e sentimentos, podem referir negação ou o que a criança ouviu ou gostaria 

que fosse e não necessariamente sua verdade. Por isso a importância da aplicação 

do Gamellito ser acompanhada de outros elementos. 

A título de considerações, o olhar da psicologia trás para a discussão do 

tratamento de DM1 no paciente pediátrico os aspectos subjetivos envolvidos nas 

escolhas tanto da família que não compreende os cuidados com o DM1, quanto do 

paciente que opta por romper com o rigor do tratamento. Assim, a equipe munida 

destas possibilidades, consegue intervir de forma resolutiva nas ações de educação 

e orientação sobre o DM. Entretanto, entende-se que a psicologia possui uma 

linguagem específica e muitas vezes não compreensível para outras áreas. Assim, o 

Gamellito, por ser uma estratégia lúdica, consegue romper com essa barreira da 

linguagem e ser mediador da comunicação entre profissionais, responsáveis e 

criança com DM1. Essa mediação pode proporcionar para a equipe estratégias de 

alcance dos aspectos subjetivos que envolvem a doença e facilita a compreensão da 

família acerca dos aspectos clínicos e cuidados necessários com a doença. Por fim, 

ao proporcionar para a criança a inversão de papéis em que ela é a cuidadora do 

Gamellito, retira ela da posição de culpa em que foi colocada, e emerge a posição de 

responsabilização diante de suas escolhas, podendo dar lugar ao sujeito, para além 

de alguém com diabetes. 

 

5.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Os problemas para o desenvolvimento do game agregaram muito 

aprendizado, mas também dificultaram a evolução do projeto, e finalmente 

atrasaram bastante a entrega do protótipo utilizado nesta pesquisa. Os imprevistos 

de tempo, aliados à limitação de recursos; e a opção da pesquisadora em realizar o 

projeto em programa de extensão, que envolveu alunos da graduação das áreas 

envolvidas; contribuíram demora no desenvolvimento. Podemos resumir as 

limitações em três pontos principais.  

Primeiramente, a ausência de agentes financiadores no início, ou seja, foram 

utilizados recursos próprios para o desenvolvimento do game. Apenas em maio de 

2017, conseguimos algumas bolsas da universidade para os alunos e uma verba 

para alguns materiais que ainda serão utilizados na próximas pesquisas por que não 

vieram a tempo para serem adquiridos até a data da coleta, dada a burocracia para 
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aquisição. Em segundo lugar, a falta de experiência no desenvolvimento de games - 

Com exceção do professor da computação, os outros membros da equipe do game 

nunca tinham desenvolvido um game anteriormente. Deste modo houve a 

necessidade de aquisição de conhecimentos básicos com teorias que fornecessem 

subsídios para gerenciamento, construção, testagem, entre outros, ao mesmo tempo 

em que o projeto foi ocorrendo. E por fim, além da inexperiência de todos, tivemos 

alta rotatividade dos alunos participantes, muitas dificuldades técnicas. Quando há 

troca de membros da equipe principalmente da computação, os códigos e o 

raciocínio utilizados têm que ser compreendidos pela nova equipe. Também tivemos 

ao final alguns conflitos  nas relações interdisciplinares principalmente com a startup 

criada.  
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