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Apresentação:

Esse manual tem o objetivo de auxiliar adolescentes com Fibrose 

Cística e seus pais e cuidadores na compreensão e no manejo das 

questões comumente vivenciadas nesta etapa do desenvolvimento. 

O manual foi dividido em duas partes: uma direcionada aos adoles-

centes e a outra aos seus pais e cuidadores.  

O que é Fibrose Cística? 

É uma doença rara, crônica e progressiva, de origem genética, 

causada por defeitos complexos na proteína CFTR, responsável pelo 

transporte de cloro nas células. Esses defeitos afetam o funciona-

mento de diversos órgãos, principalmente o pulmão e o sistema 

digestório, produzindo sintomas que podem variar de pessoa para 

pessoa e em sua gravidade. 

Parte dos sintomas relaciona-se ao tipo de defeito genético ou muta-

ção do gene CFTR recebido do pai e da mãe, além da exposição a 

fatores ambientais. Já foram identificados mais de dois mil tipos de 

mutações no gene CFTR que originam a FC.

Hoje, muitas pessoas diagnosticadas com Fibrose Cística chegam à 

idade adulta tendo profissão, relação amorosa e apresentando uma 

vida ativa em função da prática correta do tratamento e de hábitos 

saudáveis. 
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Você sabe o que é a adolescência?

É uma etapa evolutiva muito importante na vida, demarcada pela 

Organização Mundial de Saúde entre 10 a 19 anos. 

Nessa fase, muitas transformações acontecem em termos biológi-

cos, psicológicos e sociais. A partir da puberdade, que são as 

mudanças físicas e biológicas no corpo, inaugura-se a transição da 

infância para o mundo adulto. A adolescência envolve todas as 

dimensões desse processo, sendo influenciada pelo contexto socio-

cultural do indivíduo.

Essa fase é caracterizada por experiências significativas como a 

demarcação da identidade, conquista gradativa de autonomia e 

independência, intimidade com os colegas, consolidação da orien-

tação sexual, interesses profissionais, entre outros aspectos.  

É o momento de olhar para a sua história, localizar-se existencial-

mente: “Quem sou eu?” E de fazer escolhas que envolvem o futuro: 

“Como vou participar do mundo?” Para você, que tem uma doença 

crônica, há mais uma particularidade nessas perguntas, que é: 

“Como eu vou conciliar a minha vida com a FC e tudo o que a 

envolve?”

Mas calma! Com adaptações e apoio, é possível ter uma vida satisfa-

tória convivendo com a FC!   



SER UM ADOLESCENTE COM FC: ENCARANDO
OS DESAFIOS

Além das questões 

descritas anteriormen-

te, comuns a todos os 

adolescentes, você vai 

se deparar com desa-

fios relacionados ao 

contexto de crescer 

com FC, que exige

ajustes para poder 

aproveitar tudo o que 

há de bom nessa fase! 

A chegada à adolescência com FC envolve muitos sentimentos com 

a maior consciência sobre o que é a doença e algumas restrições 

impostas à medida que os anos passam. 

Encontramos, atualmente, adolescentes com FC descobrindo um 

modo de viver harmonizado à rotina do tratamento, fazendo amigos, 

namorando, desenvolvendo habilidades artísticas, esportivas, profis-

sionais. Seja o protagonista da sua história!
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FIQUE LIGADO! Seja aderente ao seu tratamento 

prescrito pela Equipe Multidisciplinar para melhorar a 

sua qualidade de vida! 

Sentir-se diferente

Adolescentes com doença crônica em 

geral se percebem diferentes dos cole-

gas pelo fato de realizarem um trata-

mento diário. A experiência de se 

sentir diferente é algo difícil de lidar 

nessa fase. Muitas vezes você pode se 

sentir incomodado por não ter o corpo 

ideal, vergonha de tomar os seus medi-

camentos na frente dos colegas ou 

pelo constrangimento da sua tosse. 

Na verdade, se você observar, notará 

que cada um tem um jeito único de ser 

e se incomoda com algum aspecto em 

sua vida ou em seu corpo. 

É comum a puberdade em adolescentes com FC acontecer de 

modo mais lento, mas caso isso seja um fator de estresse para você, 

converse com a equipe multidisciplinar de FC, que será capaz de 

encaminhá-lo para um suporte mais específico.

Dicas:

Foque nos aspectos positivos e nas qualidades que você 

possui. Reforce aquilo que você gosta na sua aparência física e 

no seu modo de ser. Sempre existe algo que podemos valori-

zar em nós mesmos!

Converse com amigos e parentes mais próximos sobre a FC e 

o seu tratamento. Isso fará com que você se sinta mais incluído 

na turma!

Oriente seus amigos quanto ao modo como gostaria que 

lidassem com você.

Cuide para não se levar pela vergonha e acabar se isolando do 

mundo. Isso o deixará mais triste e fragilizado em todos os 

sentidos!

Construir amizades, sejam elas presenciais ou virtuais, contri-

bui para o desenvolvimento do bem-estar!
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Sentir-se diferente

Adolescentes com doença crônica em 

geral se percebem diferentes dos cole-

gas pelo fato de realizarem um trata-

mento diário. A experiência de se 

sentir diferente é algo difícil de lidar 

nessa fase. Muitas vezes você pode se 

sentir incomodado por não ter o corpo 

ideal, vergonha de tomar os seus medi-

camentos na frente dos colegas ou 

pelo constrangimento da sua tosse. 

Na verdade, se você observar, notará 

que cada um tem um jeito único de ser 

e se incomoda com algum aspecto em 

sua vida ou em seu corpo. 

É comum a puberdade em adolescentes com FC acontecer de 

modo mais lento, mas caso isso seja um fator de estresse para você, 

converse com a equipe multidisciplinar de FC, que será capaz de 

encaminhá-lo para um suporte mais específico.

Dicas:

Foque nos aspectos positivos e nas qualidades que você 

possui. Reforce aquilo que você gosta na sua aparência física e 

no seu modo de ser. Sempre existe algo que podemos valori-

zar em nós mesmos!

Converse com amigos e parentes mais próximos sobre a FC e 

o seu tratamento. Isso fará com que você se sinta mais incluído 

na turma!

Oriente seus amigos quanto ao modo como gostaria que 

lidassem com você.

Cuide para não se levar pela vergonha e acabar se isolando do 

mundo. Isso o deixará mais triste e fragilizado em todos os 

sentidos!

Construir amizades, sejam elas presenciais ou virtuais, contri-

bui para o desenvolvimento do bem-estar!

Ninguém é igual a ninguém! Apesar de você ter que 

cuidar mais intensamente de sua saúde, isto não o 

torna inferior aos seus colegas!
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Sentir-se diferente

Adolescentes com doença crônica em 

geral se percebem diferentes dos cole-

gas pelo fato de realizarem um trata-

mento diário. A experiência de se 

sentir diferente é algo difícil de lidar 

nessa fase. Muitas vezes você pode se 

sentir incomodado por não ter o corpo 

ideal, vergonha de tomar os seus medi-

camentos na frente dos colegas ou 

pelo constrangimento da sua tosse. 

Na verdade, se você observar, notará 

que cada um tem um jeito único de ser 

e se incomoda com algum aspecto em 

sua vida ou em seu corpo. 

É comum a puberdade em adolescentes com FC acontecer de 

modo mais lento, mas caso isso seja um fator de estresse para você, 

converse com a equipe multidisciplinar de FC, que será capaz de 

encaminhá-lo para um suporte mais específico.

Dicas:

Foque nos aspectos positivos e nas qualidades que você 

possui. Reforce aquilo que você gosta na sua aparência física e 

no seu modo de ser. Sempre existe algo que podemos valori-

zar em nós mesmos!

Converse com amigos e parentes mais próximos sobre a FC e 

o seu tratamento. Isso fará com que você se sinta mais incluído 

na turma!

Oriente seus amigos quanto ao modo como gostaria que 

lidassem com você.

Cuide para não se levar pela vergonha e acabar se isolando do 

mundo. Isso o deixará mais triste e fragilizado em todos os 

sentidos!

Construir amizades, sejam elas presenciais ou virtuais, contri-

bui para o desenvolvimento do bem-estar!
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A realização do tratamento na adolescência pode competir com 

outros interesses típicos dessa fase, necessitando de adaptações 

para você se envolver em outras atividades: sair com amigos, ir a 

passeios e viagens escolares, dormir na casa de um colega ou paren-

te, participar de festas do pijama ou de festas noturnas.  

Nessa época você começa a ter sua própria agenda e compromis-

sos.  Isso pode exigir escolhas difíceis em algum momento, como 

parar uma distração para fazer fisioterapia. Por isso, organize sua 

agenda e tente conciliar a hora do tratamento com uma atividade 

prazerosa, como fazer a nebulização jogando no celular ou vendo 

sua série preferida.  

Na escola, é importante que a coordenação, os professores e os cole-

gas de sala de aula saibam que você tem FC, isso promoverá a sua 

inclusão, a formação de uma rede de apoio e facilitará algumas ques-

tões no seu cotidiano escolar, por exemplo: a compreensão de todos 

sobre a possibilidade de ocorrer uma crise de tosse, ter permissão 

prévia para usar o banheiro, ter acesso a um local para fazer a nebuli-

zação durante o período em que fica na escola, caso precise. 

Sentir-se diferente

Adolescentes com doença crônica em 

geral se percebem diferentes dos cole-

gas pelo fato de realizarem um trata-

mento diário. A experiência de se 

sentir diferente é algo difícil de lidar 

nessa fase. Muitas vezes você pode se 

sentir incomodado por não ter o corpo 

ideal, vergonha de tomar os seus medi-

camentos na frente dos colegas ou 

pelo constrangimento da sua tosse. 

Na verdade, se você observar, notará 

que cada um tem um jeito único de ser 

e se incomoda com algum aspecto em 

sua vida ou em seu corpo. 

É comum a puberdade em adolescentes com FC acontecer de 

modo mais lento, mas caso isso seja um fator de estresse para você, 

converse com a equipe multidisciplinar de FC, que será capaz de 

encaminhá-lo para um suporte mais específico.

IMPORTANTE: Sempre que possível, não deixe de 

fazer algo que você deseja em função do tratamento, 

mas caso não consiga, o tratamento deve ser prioriza-

do, pois é o seu passaporte para o futuro!

Dicas:

Foque nos aspectos positivos e nas qualidades que você 

possui. Reforce aquilo que você gosta na sua aparência física e 

no seu modo de ser. Sempre existe algo que podemos valori-

zar em nós mesmos!

Converse com amigos e parentes mais próximos sobre a FC e 

o seu tratamento. Isso fará com que você se sinta mais incluído 

na turma!

Oriente seus amigos quanto ao modo como gostaria que 

lidassem com você.

Cuide para não se levar pela vergonha e acabar se isolando do 

mundo. Isso o deixará mais triste e fragilizado em todos os 

sentidos!

Construir amizades, sejam elas presenciais ou virtuais, contri-

bui para o desenvolvimento do bem-estar!



CONCILIAR O TRATAMENTO COM OUTRAS
ATIVIDADES DA VIDA
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Converse com a sua família e com a equipe multidisciplinar para 

decidir o que é importante a escola saber sobre a FC e o seu 

tratamento. 

IMPORTANTE: Evite esconder que você tem FC! 

Conte sobre o seu diagnóstico para a sua rede de 

amigos e colegas de sala de aula, esta é uma ótima 

alternativa na busca de apoio e compreensão!
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Ao longo do processo de desenvolvimento psicológico, é esperado 

que você consiga constituir um projeto de ser a partir das relações 

com os outros e com o contexto sociocultural e histórico em que está 

inserido. 

Conviver com uma doença crônica pode atrapalhar a constituição de 

projetos de vida, mas é fundamental que você construa sonhos e se 

permita ser puxado para um campo de possibilidades. A FC não 

precisa ser um limite para as suas conquistas!



MANTER A ADERÊNCIA AO TRATAMENTO

Desde pequeno você foi introduzido em uma rotina de cuida-

dos pelos seus pais ou cuidadores e aos poucos foi aprendendo 

a nomear a doença, as medicações e todas as etapas do seu 

tratamento. 

Quando criança, o cuidado com a FC fazia parte da sua rotina, 

mas agora na adolescência você tem a opção de fazê-lo ou não. 

Ou seja, há um processo importante nessa fase que você precisa 

assumir de forma gradativa que é a responsabilidade do seu 

tratamento multidisciplinar. Entretanto, você só vai conseguir 

dar esse passo se elaborar psicologicamente a questão: “O que 

fazer com o fato de ter FC?” Você pode ficar revoltado com o 

diagnóstico, com o tempo diário dispendido com o tratamento 

da FC, que pode se tornar um fardo no seu dia a dia, ou pode 

construir um significado positivo em que o tratamento multidis-

ciplinar será um grande aliado para alcançar seus objetivos na 

vida!
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NÃO ESQUEÇA: Fazer o tratamento multidisciplinar é 

uma escolha que contribui para a sua saúde e, portan-

to, para o seu futuro. Nunca se esqueça da importân-

cia de sonhar! Seguir com os cuidados da FC te ajuda-

rão a realizar os seus sonhos!

Quais são os seus sonhos e desejos?
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Pensar em tudo isso é 

um modo do tratamento 

adquirir um significado 

positivo, uma vez que o 

seu “passaporte” para o 

amanhã depende do seu 

engajamento e aderên-

cia ao tratamento multi-

disciplinar! 

1) Pegue caneta e papel 

e responda por escrito a 

estas perguntas: 

O que você está esperando?

Vamos lá?

1. O que você gos
ta de fazer? 

2. Quais os seus interesses? 

3. Tais interesses e
stão 

incluídos na sua rotina? Se 

estes envolvem a participação 

de outras pessoas, vo
cê já 

conversou com elas sobr
e isto? 

4. Que planos a curto e médio 

prazo você
 tem? 

5. Você já tem
 algum desejo 

em relação a
o futuro? Como 

você gosta
ria de participar da 

sociedade? 



CUIDAR DA SAÚDE MENTAL 

A chegada à adolescência com FC pode implicar o confronto com 

alguns comprometimentos físicos e marcas da doença, por exem-

plo, puberdade tardia, emagrecimento, declínio da função pulmo-

nar, necessidade de oxigênio complementar ou procedimentos 

como a gastrostomia. 

A convivência com a FC e a sobrecarga do tratamento ao longo 

dos anos pode te deixar mais vulnerável a fragilidades psicológi-

cas. Isso pode acarretar repercussões no seu relacionamento 

social, projetos de vida e, consequentemente, na capacidade de 

realizar de modo correto o tratamento multidisciplinar.
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Cuidar da saúde mental é considerado um dos princi-

pais pilares para manter uma boa qualidade de vida na 

FC, além da aderência ao tratamento prescrito pela 

equipe multidisciplinar. 

Dicas para cuidar de sua saúde mental: 

Compartilhe seus sentimentos com alguém de confiança. Ter 

amigos é um fator de proteção muito relevante e pode reduzir 

o impacto de experiências negativas.

Pense: “Que atividades você pode fazer para se sentir melhor? 

Isto vai te ajudar no enfretamento positivo da FC.
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Caso se torne difícil para você lidar com tantos senti-

mentos e descobertas, saiba que não está sozinho! 

Conte com o apoio de sua família e com a equipe multi-

disciplinar do seu Centro de Referência. O psicólogo é 

um dos profissionais que vai te ajudar sem julgamento 

e te auxiliará a construir estratégias para lidar com as 

dificuldades!

Em relação às situações que te chateiam ou te deixam desani-

mado, há algo que você possa fazer? Converse sobre isso com 

alguém próximo. BUSQUE AJUDA!



5

No contexto da doença, o medo da morte é vivido de forma mais 

intensa pelo adolescente com FC do que por outras pessoas em 

geral. É provável que você já tenha conhecido alguém com FC que 

morreu, algo que nos faz sofrer, não apenas por nos identificarmos 

com a situação, mas também por ficarmos receosos de que essa 

possibilidade nos alcance prematuramente. 

Na verdade, morrer faz parte da condição humana e do ciclo de 

vida de todos. A questão é que ninguém sabe quando deixará de 

existir, assim, o que temos que fazer é focar nas nossas escolhas que 

irão contribuir para o nosso futuro. Saber que a morte vai um dia 

acontecer remete a uma escolha de como viveremos. Surge daí a 

necessidade de construir um projeto de vida, enquanto estamos 

aqui. É isso que dará sentido à nossa luta diária, à nossa existência!

RELAÇÃO COM A EXPECTATIVA DE VIDA14 |
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Durante os anos da adolescência espera-se que você gradativamen-

te assuma a responsabilidade pelo seu tratamento, pois, ao término 

dessa fase, ocorre a transição para o serviço de adulto. 

Toda situação nova causa certa insegurança, afinal, foram muitos 

anos convivendo e construindo uma relação de confiança com a 

equipe pediátrica. Encare esse momento como motivo de orgulho e 

celebração de uma etapa!

O que é esperado que você consiga fazer ao longo do seu crescimento: 

Papel do adolescente: explicar o que é FC; listar os medicamentos 

prescritos pela equipe multidisciplinar que você usa e as razões para 

tomá-los; assumir algumas responsabilidades nas etapas do tratamen-

to, como lembrar de fazer a desobstrução das vias aéreas.

Papel dos pais/cuidadores: administrar o tratamento prescrito pela 

equipe multidisciplinar, criando oportunidades para o envolvimento 

do filho. 

Papel do adolescente: colocar-se como PARCEIRO nos cuidados, 

compartilhando responsabilidades; responder às perguntas de forma 

SEGUIR EM FRENTE: MUDANDO PARA A EQUIPE
DE ADULTO
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ATÉ OS 12 ANOS:

ATÉ OS 15 ANOS:



SEGUIR EM FRENTE: MUDANDO PARA A EQUIPE
DE ADULTO
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independente nas consultas; reconhecer alterações nos sintomas e 

saber descrevê-los; conseguir fazer a desobstrução das vias aéreas 

sem ajuda; saber listar os medicamentos prescritos pela equipe multi-

disciplinar, mas também se responsabilizar por fazer o checklist na 

administração diária deles. 

Papel dos pais/cuidadores: delegar algumas tarefas do tratamento, 

monitorar sua realização e fornecer apoio.

Papel do adolescente: assumir o tratamento como sua responsabili-

dade; entrar em contato diretamente com a equipe multidisciplinar de 

FC; agendar consultas; renovar receitas; discutir alterações na saúde; 

ter uma rotina organizada para uma boa aderência ao tratamento 

multidisciplinar.  

Papel dos pais/cuidadores: fornecer apoio e suporte.

É importante que a transição seja feita num processo 

gradativo, respeitando as etapas do desenvolvimento 

para que você assuma a responsabilidade do seu 

tratamento e da sua vida!

ATÉ OS 19 ANOS:
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Lembre-se: As escolhas de hoje constroem o seu 

amanhã. Faça escolhas inteligentes para celebrar a 

vida em toda a sua intensidade!

Dicas:

Converse com seus pais sobre o que você já pode fazer sozi-

nho e os aspectos em que você ainda precisa de ajuda. 

Tenha um caderno para anotar as datas das consultas, contatos 

de emergência, metas de tratamento, medicações prescritas 

pela equipe multidisciplinar e dúvidas para conversar na próxi-

ma consulta.



ORIENTAÇÕES PSICOLÓGICAS AOS
PAIS E CUIDADORES

Entendendo a adolescência 

Como já mencionado anteriormente, a Organização Mundial de 

Saúde delimita a adolescência ao período de 10 a 19 anos, conside-

rando-a uma das etapas de transição mais importante, demarcando 

a passagem da infância para a vida adulta. 

É caracterizada por um ritmo acelerado de crescimento e de mudan-

ças nos níveis físico, psicológico, cognitivo e social.  É a época de 

grandes conquistas: demarcação da identidade, maior consciência 

de si, dos outros e do mundo, crescente autonomia e independên-

cia, intimidade com os pares, entre outros aspectos. 

No senso comum, a adolescência geralmente é considerada como 

um período de crises, conflitos e inquietações, entretanto, estudos 

mais atuais ampliam essa visão, agregando a compreensão dos dife-

rentes contextos de desenvolvimento dos adolescentes, o que 

demonstra que muitos podem passar por essa etapa sem dificulda-

des relevantes.

Tendo em vista a curiosidade de experimentar o novo, a adolescên-

cia também se destaca como um período de particular vulnerabili-

dade. A adoção de comportamentos de risco à saúde pode aconte-

cer em maior ou menor grau a partir de características comporta-

mentais, subjetivas e cognitivas, presentes nessa fase: impulsivida-

de, busca da satisfação de desejos de modo imediatista, foco no 

aqui e agora, pensamento onipotente. 
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A ADOLESCÊNCIA NO CONTEXTO
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Adolescentes com FC têm preocupações, necessidades e desejos 

semelhantes a qualquer jovem de sua idade. O fato é que quando 

essa fase da vida é acompanhada por uma doença crônica, dificulda-

des adicionais se incorporam ao processo. 

A chegada à adolescência com FC pode implicar o confronto com 

um corpo que já apresenta comprometimentos físicos e marcas da 

doença.  A tomada de consciência da patologia pelo adolescente 

traz consigo a compreensão do possível agravamento da condição 

de saúde com o passar dos anos. 

Diante disso, sentimentos ambivalentes podem surgir: 

Envolver-se ativamente no tratamento ou deixar-se levar pelos 

cuidados da família de modo indiferente e passivo?



A ADOLESCÊNCIA NO CONTEXTO
DA FIBROSE CÍSTICA
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Questões como se sentir diferente dos colegas, seja pela aparência 

mais infantil ou pelo fato de ter que tomar muitas medicações pres-

critas pela equipe multidisciplinar ou fazer fisioterapia, podem levar 

ao comportamento de isolamento social. Nesse sentido, o diálogo 

aberto e sincero com seu filho é fundamental para perceber se há 

necessidade de buscar apoio psicológico, em função das vulnerabi-

lidades descritas.

AJUDE O SEU FILHO A SER O PROTAGONISTA DA 

VIDA DELE, APOIANDO-O PARA ENCONTRAR UM 

SENTIDO DE VIDA ALIADO AO COMPROMETIMEN-

TO E RESPONSABILIDADE NO TRATAMENTO. 



Vocês, pais e cuidadores, têm um papel crucial nessa etapa, que é o 

de auxiliar no processo de nascimento existencial do seu filho. O 

esperado é que seu filho com FC consiga construir um projeto de ser 

incorporando o tratamento como aquilo que viabiliza a realização 

dos seus sonhos e interesses. 

É importante manter o diálogo no relacionamento e sempre envol-

vê-lo nas decisões que dizem respeito à vida dele, planejando solu-

ções em conjunto, até que ele possa se responsabilizar pelas suas 

escolhas. Quando há divergências sobre o melhor a ser feito, a atitu-

de de buscar um acordo auxilia.  

Pais e cuidadores exercem influência fundamental no modo do filho 

significar a própria experiência de ser um adolescente com FC.  

Neste sentido, à medida que os pais desenvolvem um enfrentamen-

to saudável da doença, tornam-se um exemplo positivo a ser segui-

do pelo filho. 

AJUDANDO MEU FILHO COM FC
NA ADOLESCÊNCIA 

| 21



AJUDANDO MEU FILHO COM FC
NA ADOLESCÊNCIA 

22 |

Nessa etapa, a necessidade crescente do filho por independência 

pode causar apreensão nos pais/cuidadores e uma sensação de 

perda de controle no cuidado. O receio de que o seu filho não con-

seguirá se cuidar adequadamente sem o seu controle, inibe o 

processo de incentivar a autonomia dele. 

Essa é uma situação compreensível, mas que precisa ser desconstru-

ída para que se consiga estimular o desenvolvimento de habilidades 

e o seu filho assumir a responsabilidade do tratamento prescrito 

pela equipe multidisciplinar.

Durante muitos anos, 

você se acostumou a 

exercer o papel de lide-

rança no tratamento e na 

vida de seu filho, mas é 

chegada a hora de trans-

ferir a responsabilidade 

para que ele possa atuar 

como protagonista.

É importante que os pais estejam atentos à sua 

própria saúde mental para que possam auxiliar os 

seus filhos.
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Esteja disponível e atento para participar da vida integral do seu filho 

adolescente, por exemplo: ele quer ajuda para fazer um trabalho da 

escola? Quer sair para comprar uma roupa nova para ir à festa? 

Parece chateado com alguma coisa? Pergunte e se mostre interessa-

do. Convide-o para fazer algo de que gostem. Envolva-o também 

nas tarefas de organização da casa, afinal, todos precisam participar 

e dar sua contribuição no lar.

Não limite a relação com o seu filho adolescente à cobrança de tare-

fas relacionadas ao tratamento prescrito pela equipe multidiscipli-

nar. Converse sobre assuntos além da FC: conheça seus interesses, 

suas matérias prediletas na escola, seus amigos preferidos etc.

Também é importante falar sobre as consequências de comporta-

mentos de risco à saúde, por exemplo, tabagismo, bebida alcóolica, 

drogas, sexo sem proteção, entre outras coisas. Busque saber o que 

seu filho pensa sobre tudo isso e reforce a adoção de hábitos saudá-

veis, isso contribuirá para que ele tome decisões mais assertivas.
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A escola tem um papel fundamental na vida do ser humano, não só 

na aprendizagem de conhecimentos, mas também na socialização. 

O envolvimento da escola no conhecimento da FC é essencial para 

facilitar a inclusão do seu filho.

Adolescentes com FC, em função da sua condição de saúde, 

acabam se ausentando mais vezes do ambiente escolar. Busque 

sempre motivá-lo a manter o vínculo com a escola, amigos e com os 

estudos.   

ESCOLA



PROMOVENDO SAÚDE MENTAL

A saúde mental é um dos principais pilares do cuidado em fibrose 

cística. Esteja atento a como seu filho está conseguindo enfrentar os 

desafios inerentes a crescer com FC. 

A convivência com a fibrose cística no decorrer dos anos pode facili-

tar o aparecimento de complicações psicológicas, como ansiedade 

e depressão.  Isso pode acontecer pela restrição da existência 

somente ao campo da doença e do cuidado com o corpo, o que leva 

à perda ou ausência de um desejo de vida.

Além disso, as interações sociais com os pares são consideradas um 

fator de proteção para a saúde mental dos adolescentes, pois as 

relações interpessoais podem reduzir o impacto das experiências 

adversas. Também influenciam positivamente no desenvolvimento 

de habilidades socioemocionais e cognitivas. Compreende-se, 

assim, o papel decisivo que a relação com os amigos desempenha 

na vida de todos os adolescentes. 

Dicas:

Crie espaços de aproximação com seu filho para conversar sobre 

como ele se sente, buscando incentivá-lo a compartilhar experi-

ências e sentimentos, sejam estes positivos e/ou negativos. 
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Dar espaço para seu filho compartilhar suas experiên-

cias de como conciliar a vida e a FC contribui para 

manutenção da saúde mental dele. 



PROMOVENDO SAÚDE MENTAL

Conte com a equipe multidisciplinar, em especial, o psicólo-

go, para conversar com seu filho sobre os aspectos emocio-

nais, uma vez que ele não queira falar tudo com vocês, pais e 

cuidadores.
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PSICOLOGIA



ESTIMULANDO ADERÊNCIA AO
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR

A adesão é um grande desafio não só na FC, mas em qualquer 

doença crônica, sobretudo durante a adolescência. 

A administração correta do tratamento prescrito pela equipe multi-

disciplinar implica o compromisso com a prevenção de futuros agra-

vos à saúde. Como o cérebro do adolescente ainda não está total-

mente formado em relação às habilidades de organização, planeja-

mento e controle de impulsos, isso fragiliza sua noção de atos e con-

sequências, comprometendo o engajamento dele na rotina de 

cuidados. Por isso, incentive a independência, monitore os avanços 

e celebre as conquistas!

A vontade do adolescente em participar de atividades sociais com 

os colegas pode prejudicar o tempo dedicado ao tratamento. Ajude-

-o a encontrar meios alternativos para conciliar as questões próprias 

da idade e os cuidados na FC.  

Sempre que possível, associe a realização do tratamento como meio 

para que seu filho realize atividades que hoje tenham um significado 

importante para ele ou   consistam em objetivos mais imediatos de 

vida. Por exemplo: ele quer jogar futebol? Para correr precisa de 

uma boa função pulmonar e, para isso, fazer fisioterapia e nebuliza-

ções se tornam uma necessidade. Ela quer estar bem para viajar com 

a escola? Precisa lembrar de tomar as medicações. Essa conscienti-

zação ajudará o seu filho a enxergar os benefícios do tratamento.
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ESTIMULANDO ADERÊNCIA AO
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR

Dicas:

Diante dos frequentes esquecimentos ou recusa ao tratamen-

to, converse com o seu filho, evitando “sermões”. Busque iden-

tificar com ele quais são as barreiras para que ele faça o trata-

mento de forma adequada. Estimule-o a pensar possíveis solu-

ções para os problemas e o coloque como o sujeito das 

respostas. 

Tome cuidado para que sua ansiedade em relação ao seu filho 

em realizar os próprios cuidados em saúde não tire dele o 

espaço de se mover em direção ao tratamento prescrito pela 

equipe multidisciplinar. Não o atropele ou faça algo que seja 

da responsabilidade dele. Ajude-o a rever suas estratégias de 

organização.

Diante da falta de envolvimento do adolescente com o trata-

mento, uma boa conversa sempre ajuda. Pergunte/ouça mais e 

fale menos. Melhor do que criticar o comportamento do seu 

filho e dizer que ele está errado é ouvir o porquê de ele achar 

que está certo. Busque manter boas conexões!

É NO CONTEXTO DO DESEJO PELA VIDA QUE A ADERÊNCIA AO 

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ADQUIRE SENTIDO. Caso con-

trário, o tratamento fica resumido à realização de tarefas sem envol-

vimento do adolescente, necessitando que este sempre seja movido 
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de fora, pelas cobranças externas da família e/ou da equipe multidis-

ciplinar. Isso desgasta a relação e pode gerar no adolescente revolta, 

tristeza, apatia, ansiedade e depressão.

A resposta para a pergunta - “fazer o tratamento para quê?” - tem de 

vir do próprio adolescente a partir do que é valor para ele.  Só assim 

o cuidado em saúde fará sentido.

Para seu filho se desenvolver movido por um projeto de vida, é preci-

so relacionar-se com ele além da doença, viabilizando espaços de 

experiências positivas diversas, ofertando uma escuta para compar-

tilhar sentimentos e falar de sua existência!

Faça diferença na vida do seu filho e seja uma ponte 

que o conduza para atitudes saudáveis!

ESTIMULANDO ADERÊNCIA AO
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR



MENSAGEM FINAL:

A você, adolescente, esperamos que a leitura desse conteúdo lhe 

ajude no maior engajamento ao tratamento multidisciplinar da FC, 

para que dessa forma você tenha uma vida repleta de realizações!

A vocês, pais e cuidadores, esperamos ter auxiliado na compreensão 

dos aspectos desafiadores dessa fase e que isso facilite a construção 

de conexões positivas com o seu filho adolescente! 

Lembrem-se, contem sempre com a parceria da Equipe 

Multidisciplinar de FC nesta jornada! 
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Multidisciplinar de FC nesta jornada! 

Um grande abraço!
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