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Resum 

 

La Diabetis Mellitus tipus 1, és una de les malalties metabòliques més freqüents en la 

infància i l’adolescència, i que com tota malaltia crònica requereix un bon control i 

tractament per evitar el seu progrés i l’aparició de complicacions a curt i llarg termini. 

L’adolescència suposa el pas de la infància a l’adultesa, i és un període de molt estrès 

pels diabètics, ja que cada cop han de ser més responsables de la seva malaltia, mentre 

que les persones que els envolten exigeixen d’ells cada cop més responsabilitats, 

independència i recursos, però és també aquesta societat la que pot aportar a 

l’adolescent diabètic gran part de l’ajuda per aconseguir amb èxit aquest procés. 

 

Els professionals de la salut, realitzen una feina molt laboriosa en educació de la salut, 

per tal de que els pacients puguin tenir els recursos necessaris per l’autogestió i 

autocontrol de la seva patologia, però amb els sistemes sanitaris actuals, cada cop 

prenen més importància els determinants socials de la salut, i dins aquest realitzarem 

una revisió de la bibliografia sobre el suport social que reben els adolescents diabètics 

de les seves xarxes socials més properes i quins són els efectes que tenen sobre ells. 

Diversos estudis dins aquest camp demostren la importància de les xarxes socials i dels 

beneficis que aporten als pacients amb malalties cròniques, entre elles la Diabetis 

Mellitus tipus 1. 

 

Paraules clau 

 

Diabetis Mellitus tipus 1, adolescents, suport social, grups d’autoajuda. 

 

Introducció 

 

Durant les meves Pràctiques Clíniques V, vaig tenir la sort de poder treballar amb 

l’equip d’educació diabetològica de l’Hospital Universitari Son Espases. Entre els 

pacients amb qui vaig treballar hi havia pacients amb Diabetis Mellitus tipus 2 (DM2) 

mal controlada, Diabetis Gestacional i Diabetis Mellitus tipus 1 (DM1), que ara que 

eren persones adultes canviaven de l’equip diabetològic pediàtric al d’adults. Una de les 

coses que em va cridar més l’atenció d’aquest grup de pacients en concret era que, tot i 
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el seguiment, tractament, educació... que rebien des de ben petits, ara que eren adults, 

eren precisament els pacients diabètics que més els costava dur un bon control de la 

seva patologia. Tot això em va fer pensar que la feina feta des de la consulta no era 

suficient per aquests pacients i hi havia d’haver altres factors en la seva vida que els 

poguessin ajudar en el seu dia a dia. 

 

La Diabetis Mellitus (DM) és una malaltia crònica caracteritzada per nivells elevats de 

glucosa en sang i que amb el temps el pacient acaba desenvolupant altres malalties que 

afecten generalment als ulls, ronyons, nervis i vasos sanguinis. El sobrepès i obesitat i la 

vida sedentària han fet augmentar les xifres de pacients diabètics en els darrers anys, ja 

que segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) al món hi ha uns 347 milions de 

diabètics. La comorbiditat d’aquesta afectació, especialment en els països 

desenvolupats, suposa un gran problema de salut. Segons les estimacions de la Societat 

Espanyola de la Diabetis, la DM2 la pateixen el 14% de la població major de 18 anys, el 

que eleva la xifra d’afectats en l’estat espanyol a més de 5 milions de persones; per altra 

banda es creu que uns 30.000 menors de 15 pateixen DM1, però aquestes xifres van en 

augment, ja que cada any sorgeixen uns 1.000 casos nous
1,2,3

. 

 

Hi ha diferents tipus de DM, les més conegudes i comuns són la tipus 1 i la tipus 2. En 

el cas de la DM1 ocorre quan el pàncrees no fabrica suficient quantitat d’insulina, es 

desconeixen les causes exactes que originen aquest tipus de diabetis, però se sap que 

existeixen una sèrie de factors combinats entre sí: factors genètics, autoimmunitat i dany 

ambiental. El diagnòstic d’aquesta malaltia sol produir-se a finals de la infància i 

l’adolescència. En el cas de la DM2, és més freqüent en persones majors de 40 anys, tot 

i que la seva incidència està augmentant molt en adolescents i preadolescents amb 

obesitat. En aquest cas, el pacient és capaç de produir insulina, però el seu cos presenta 

una resistència a aquesta i amb el temps la quantitat d’insulina acaba per disminuir. La 

DM2 té major risc hereditari que la DM1, però el 80% de les persones que la 

desenvolupen també sofreix obesitat i no té una vida molt activa. A més de la DM1 i la 

DM2, existeixen altres tipus de DM però són molt menys habituals; la Diabetis MODY 

(Madurity Onset Diabetes in the Young), que és produeix per defectes genètics en les 

cèl·lules beta i s’hereta de manera autosòmica dominant; la Diabetis Relacionada amb 

la Fibrosis Quística (DRFQ); la Diabetis secundària a Medicaments, entre ells els 

glucocorticoides i els immunosupressors; i la Diabetis Gestacional
4
. 
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La DM1, la pateixen només el 5% del total de diabètics, però, afecte a un col·lectiu molt 

important, els nins i adolescents, ja que es troben en un procés de creixement i 

desenvolupament, i les actuacions que es puguin fer amb ells marcaran el curs de la seva 

malaltia i la seva qualitat de vida actual i la del seu futur. Durant la infància el control 

de la malaltia la realitzen els pares, que seran qui adoptin pel seu fill un correcte 

tractament i tipus d’estil de vida adequat pel nin, però quan s’arriba a l’adolescència, és 

el mateix pacient qui ha d’aprendre tot el relacionat amb la seva situació de salut, l’èxit 

d’això afectarà el seu futur com a diabètic. En tots els tipus de DM, emperò 

especialment en la DM1, és molt important una adequada adquisició de coneixements i 

habilitats de forma continuada durant tota la vida de la persona, i al mateix temps és 

important que les persones que envolten al pacient coneguin com actuar en casos 

d’hipoglucèmia greu i altres possibles complicacions. 

 

L’adolescència, etapa de la vida que compren entre els 10 i 19 anys, és el pas final del 

creixement i desenvolupament de l’organisme i de la personalitat abans de l’edat adulta. 

Es tracta d’una època plena de dificultats, tant pels adolescents, com per qui els 

envolten
5
. Cada cop més independents es rebel·len contra l’autoritat dels pares, per 

acabar sent persones completament autònomes en el seu dia a dia. La promoció de les 

pràctiques saludables en l’adolescència i les mesures per protegir millor als joves 

enfront als riscos per a la salut són fonamentals per prevenir l’aparició de problemes de 

salut en l’edat adulta. Molts dels problemes de salut mental sorgeixen al finalitzar la 

infància i al principi de l’adolescència. Potenciar la sociabilitat, la capacitat de resoldre 

problemes i la confiança en un mateix ajuda a prevenir problemes de salut mental 

(problemes de comportament, ansietat, depressió, trastorns alimentaris...) i conductes de 

risc (vida sexual, consum de substàncies o actituds violentes)
6,7,8

. Sobre això, hem de 

tenir en compte que segons Borus i Laffel
9
, s’ha demostrat que els adolescents amb 

DM1 demostren tenir pitjor adherència al tractament en comparació amb altres grups 

diabètics. 

 

La DM suposa un dels trastorns endocrinometabòlics més prevalent a la infància i 

adolescència, que planteja importants problemes assistencials i de salut pública, sobretot 

si tenim en compte que cada any es diagnostiquen uns 15-18 casos nous per cada 

100.000 habitants, cosa que implica que l’OMS classifiqui al nostre estat entre els 
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d’incidència alta
.
 Segons les darreres estimacions es calcula que a Espanya pateixen 

DM1 uns 30.000 menors de 15 anys
1,2,3

. 

 

Els ràpids canvis físics i psicològics típics de l’adolescència poden comportar una crisi 

si el pacient no rep l’ajuda necessària per adaptar-se a la nova situació. L’adolescència 

és una etapa difícil pel maneig de la DM. A la pubertat es produeix de forma fisiològica 

una insulinoresistència, que fa que augmenti les necessitats d’insulina fins a 2 Unitats 

d’Insulina/kg/dia i que empitjori el control metabòlic, a més, és també en aquest 

moment quan s’inicien les complicacions microvasculars. A propòsit d’això, s’ha 

d’afegir la rebel·lia pròpia d’aquesta edat, l’enfrontament a la família, a l’equip 

diabetològic i a la mateixa malaltia. És, doncs, en aquest moment on s’han de 

replantejar noves vies d’educació diabetològica per tal que l’adolescent es faci autònom 

en el control de la seva malaltia. El desig  dels adolescents a ser acceptats pel seu grup 

de companys, pot portar a una pitjor autogestió de la diabetis
3
. 

 

La deficiència absoluta d’insulina secundària a la destrucció progressiva de les cèl·lules 

beta pancreàtiques, comporta greus alteracions en el metabolisme. Les dues 

complicacions més importants són la hiperglucèmia i la hipoglucèmia, que calen actuar 

i tractar immediatament, especialment en el cas de la segona. La hipoglucèmia crònica, 

a més, és la principal responsable de les nombroses complicacions vasculars i 

neurològiques que els pacients diabètics poden desenvolupar a llarg termini. El 

tractament intensiu de la malaltia pretén prevenir o retardar l’aparició de les 

complicacions en pacients adolescents i adults. Per altra banda els pacients diabètics 

tenen un major risc a desenvolupar altres tipus de malalties, entre elles les 

psiquiàtriques i les autoimmunes
10

.  

 

Rubio Cabezas i Areute Olivar
10

 classifiquen les complicacions i malalties associades 

de la DM en adolescents en el seu estudi, i prenen gran importància durant 

l’adolescència les següents: 

 

- Complicacions secundàries a la hiperglucèmia crònica: 

o Microangiopatia diabètica: es tracta d’una de les complicacions que 

provoca més morbimortalitat (afectació visual, insuficiència renal, 

dolor...). El control metabòlic prepuberal té més influència del que es 
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pensava sobre les complicacions cròniques, ja que durant la pubertat 

s’accelerarà la progressió de les complicacions microvasculars. 

o Infeccions associades: La hiperglucèmia mantinguda produeix 

alteracions en la funció dels leucòcits que afavoreix l’aparició 

d’infeccions bacterianes en pacients mal controlats, especialment 

urinàries i cutànies. A més la glucosúria afavoreix a les infeccions 

genitals per fongs. 

- Altres malalties associades: 

o Malaltia tiroidea autoimmune: Si bé en el 25% dels adolescents diabètics 

es troben anticossos antitiroideus, només presenta hipotiroïdisme el 3-5% 

d’ells. L’hipotiroïdisme és menys habitual, però també és més freqüent 

que en la població no diabètica. 

o Malaltia celíaca: La intolerància al gluten és 10 vegades més freqüent 

entre els diabètics que en la població general, i s’associa a un major 

nombre d’hipoglucèmia i a una disminució progressiva de les necessitats 

d’insulina. 

- Trastorns en el creixement i desenvolupament: Els pacients diabètics tenen una 

talla més elevada que els no diabètics en el moment del diagnòstic, i aquesta 

diferència es manté al llarg del temps en els pacients ben controlats. Per contra, 

la velocitat de creixement i desenvolupament es pot retardar en els pacients mal 

controlats. El tractament amb insulina pot desenvolupar un excés de pes, 

especialment durant l’adolescència. 

- Malalties autoimmunes: 

o Vitiligen: present en el 7% dels nins i adolescents diabètics, si bé no té 

repercussions en l’estat de salut, sí que provoca problemes estètics. 

- Trastorns psicològics i psiquiàtrics: El diagnòstic de la DM1 imposa sobre els 

pacients i els seus familiars una sèrie de factors estressants relacionats amb el 

tractament i les possibles complicacions futures. Els trastorns psicològics i 

psiquiàtrics són més freqüents en els adolescents amb diabetis, especialment la 

depressió i el trastorn per ansietat generalitzada, i la seva presència s’associa 

amb episodis repetits de cetoacidosi. 

o Depressió: La depressió és la malaltia mental més freqüent. La 

prevalença de la depressió en pacients diabètics és  major (21,7%) que en 

pacients no diabètics, i està associada a un increment en la severitat i en 
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el nombre de complicacions, cosa que provoca una considerable 

disminució de la seva qualitat de vida. 

o Trastorns del comportament alimentari: 

 No sembla que la freqüència de l’anorèxia nerviosa sigui major en 

pacients amb DM1, però l’associació de DM1 i anorèxia nerviosa 

si suposa un augment de la taxa de mortalitat prematura enfront 

als pacients diabètics sense anorèxia nerviosa. 

 La bulímia és tres vegades superior en adolescents joves amb 

diabètics. 

 S’ha descrit una forma específica de trastorn alimentari en 

adolescents que ometen voluntàriament les injeccions d’insulina 

amb la intenció de controlar el seu pes. 

 

Durant la infància els nins i nines estan controlats i protegits per la família, però quan 

arriben a l’adolescència són ells mateixos que renuncien a aquest control i protecció per 

poder desenvolupar-se correctament cap a l’adultesa, ja que necessita aprendre a 

autogestionar-se i ser autosuficient. El suport social que rebi de les persones que 

l’envolten durant aquesta etapa influirà de forma positiva o negativa en la seva conducta 

i la seva personalitat. Quan parlem de suport social ens referim a un concepte 

multidimensional, que fa referència a la totalitat de recursos proveïts per altres persones. El 

suport social ha demostrat tenir influència en diversos processos de salut i malaltia; entre elles la 

forma d’afrontar l’estrès, la progressió de la malaltia, l’ajustament i recuperació de la malaltia i 

inici i manteniment dels canvis conductuals necessaris per prevenir malalties o complicacions. 

La presència o absència de suport social afecta diferencialment a la salut dels individus. La 

naturalesa d’aquestes accions explicaria per què els individus amb relacions de suport, amb 

freqüència tenen majors condicions de salut física i mental. Diversos estudis indiquen que el 

suport social és positiu per un individu, ja que té l’efecte d’incrementar el benestar emocional i 

físic dels individus o de disminuir la probabilitat d’efectes negatius. Aquests mateixos estudis 

afirmen que individus socialment aïllats són menys capaços que altres per esmorteir l’impacte 

dels factors d’estrès de salut
11,12,13

.  

 

Podem diferenciar tres nivells de suport social: aquell oferit per la comunitat, que fa 

referència a la integració social, regulació normativa i ordre social que aquesta ofereix 

donant significat a la pròpia existència i protegint a la persona contra la incertesa, que 
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en darrer extrem donaria lloc a un funcionament desordenat; les xarxes socials, que 

aporten un sentit de relació i unió amb els altres; i el més íntim, que proporcionen un 

sentiment de vincle més estret, en el qual s’esperen intercanvis recíproques i mutus i 

també es comparteix la responsabilitat de benestar dels altres
14

. 

 

Des del punt de vista de la intervenció comunitària en salut, és necessari conèixer 

l’estructura social i els diferents nivells d’intervenció comunitària amb l’objectiu de 

potenciar, crear o complementar recursos que proporciona el suport social tant a nivell 

individual-familiar com col·lectiu. El suport social proporciona a l’individu un sentit 

d’estabilitat i control que el fa sentir millor i a percebre de manera més positiva el seu 

ambient
14,12

. 

 

El fet que tant a les consultes en els centres de salut d’atenció primària, com a les 

consultes especialitzades d’endocrinologia i d’educació diabetològica, estiguin només 

centrades en el control glucèmic i la dieta i a la recerca de possibles complicacions en el 

pacient, dóna a pensar que no s’està tenint en compte totes les àrees de coneixement 

sobre aquest tema, i en especial l’important que són la família i els amics com a recurs 

per a la salut d’aquest tipus de pacient. Tenir en compte aquest, amplia la quantitat i 

qualitat dels recursos dels que disposarà l’adolescent per poder controlar de forma 

òptima la seva patologia. 

 

Objectius 

 

El principal objectiu d’aquest treball és conèixer els efectes del suport social en 

l’autocontrol dels adolescents amb DM1. 

 

Els objectius específics són: 

- Descriure el tipus de xarxa social que tenen els adolescents amb DM1. 

- Identificar els impactes del suport social de les xarxes socials en l’autocontrol de 

la DM1. 

 

Estratègia de cerca bibliogràfica i resultats 
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La bibliografia a partir de la qual s’ha realitzat aquest Treball de Final de Grau s’ha 

obtingut de la següent forma: 

 

- Informació a partir de llibres recomanats per part de les infermeres Educadores 

diabetelògiques de l’Hospital Universitari Son Espases. 

- Sèrie d’articles recomanats pel Dr. Andreu Bover Bover. 

- Recerca bibliogràfica mitjançant bases de dades electròniques i metabuscadors. 

- Informació disponible en diferents Associacions de Diabètics tant en l’àmbit 

estatal com internacional. 

 

Recerca bibliogràfica a través de Bases de Dades Electròniques: 

 

Les paraules claus emprades per fer la recerca bibliogràfica a les bases de dades són les 

següents: 

 

- Diabetis Mellitus tipus 1: Diabetes Mellitus tipo 1 / Type 1 Diabetes Mellitus. 

- Suport Social: Apoyo Social / Social Support. 

- Adolescents: Adolescentes / Adolescents. 

- Grups d’autoajuda: Grupos de apoyo / Self-Help Groups. 

 

A més totes les combinacions s’han realitzat mitjançant el boleà AND. 

 

Les Bases de dades consultades són: 

 

- Cinhal 

- Cuiden Plus 

- IME – Biomedicina 

- Pubmed 

 

El metabuscador consultat és: 

 

- Google Acadèmic 
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Títol Objectius Metodologia Font Resum 

Factores psicológicos y 

sociales asociados a la 

adherencia en adolescentes 

diabéticos tipo 1. 

Determinar les taxes d’adherència 

al tractament. 

Conèixer els factors psicològics i 

socials associats a l’adherència 

Estudi Scielo En aquest estudi es busca la correlació 

entre el coneixement de la diabetis, 

l’autoestima, la motivació, l’autoeficàcia 

i el suport social dels pares i iguals amb 

l’adherència al tractament diabetològic. 

Apoyo social, estrés y salud. Relació suport social i estrès. 

Relació suport social i salut 

Revisió Perifèria Conèixer els beneficis del suport social 

cap a la salut de les persones. 

Social networks and health Conèixer efectes xarxa social. Revisió The 

Annual 

Review 

of 

Sociolog

y 

Revisió dels estudis que parlen sobre la 

influència de les diferents xarxes socials 

sobre la salut. 

Variables psicosociales 

implicadas en el mantenimiento 

y control de la diabetes 

mellitus: aspectos 

conceptuales, investigación y 

hallazgos. 

Exposar investigacions que 

fonamentin científicament la 

importància dels factors 

psicològics i socials 

Revisió Revista 

Electróni

ca de 

Psicologí

a 

Iztacala. 

Revisió de quins són els beneficis i 

inconvenients dels factors psicològics i 

socials que determinen el curs de la DM. 

Apoyo social: elemento clave Concepte de suport social des del Revisió Enfermer El suport social influencia positivament 
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en el afrontamiento de la 

enfermedad crónica. 

seu origen. ía global sobre el cuidat de les malalties cròniques 

i dels seus cuidadors familiars. 

Depresión en la diabetes 

mellitus tipo 1 y factores 

asociados. 

Estudiar les variables associades 

a la presència de depressió en 

pacients amb DM1. 

Analitzar possibles factors de risc 

de depressió en aquests pacients. 

Determinar un possible model 

explicatiu de les puntuacions de 

depressió en aquest pacients. 

Estudi Elservier Estudiar la relació de la depressió en els 

pacients amb DM1. 

How adolescents with diabetes 

experience social support from 

friends: two qualitative studies. 

Identificar conductes de suport 

oferit pels amics. 

Opinió sobre el grua de suport 

desitjat. 

Estudi Hindawi Percepcions dels adolescents amb 

diabetis i dels seus amics pel que fa al 

suport que els amics els poden oferir. 

Impact of family environment 

and support on adherence, 

metabolic control, and quality 

of live in adolescents with 

diabetes. 

Determinar l’impacte dels factors 

familiars en la diabetis 

Estudi Internati

onal 

Journal 

of 

Behavior

al 

Medicine 

L’adherència al tractament està 

condicionada pel suport social i les 

variables familiars del pacients. 
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The health and lifestyles of 

adolescents with type 1 

diabetes in Portugal. 

Avaluar el comportament i estils 

de vida, l’adaptació i suport 

social dels adolescents amb DM1. 

Estudi Eur. 

Diabetes 

Nursing 

S’estudia la correlació entre el control 

metabòlic de la malaltia i els seus hàbits 

de vida. Els joves diabètics consideren 

que tenen un bon suport social de la 

família, amics i equip d’atenció primària. 

Nonpharmacological 

management and psychosocial 

support of children and 

adolescents with type 1 

diabetes. 

Buscar les mesures aplicables per 

aplicar en la teràpia no 

farmacològica socials . 

Revisió Korean 

Journal 

Pediatric 

Els infants i adolescents recentment 

diagnosticats de DM1 han d’aprendre un 

nou estil de vida que a més s’ha 

d’adaptar al control cultural. 

La importancia del apoyo 

social en el bienestar de los 

adolescentes. 

Reflexió teòrica del suport social, 

especialment durant 

l’adolescència 

Revisió Psycholo

gia: 

avances 

de la 

disciplin

a 

El suport social influencia en 

determinats comportaments de risc per a 

la salut. 

Campamentos vacacionales 

para niños y adolescentes con 

diabetes Mellitus en la 

provincia de Santiago de Cuba. 

Efectes dels campaments per 

infants i adolescents amb DM1. 

Revisió Medisan Article sobre la ubicació, tractament, 

dieta, educació per a la salut, control 

metabòlic, exercici, personal mèdic, 

activitats esportives i recreatives, i 

avaluació dels coneixements adquirits. 
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Grupos de apoyo social 

dirigidos a personas diabéticas. 

Corroborar els efectes 

beneficiosos dels grups de suport 

en adolescents amb DM1. 

Revisió i 

estudi 

Journal 

of Health 

Psycholo

gy 

La utilització de grups de suport en 

malalties cròniques comporta beneficis 

en diferents variables com la salut, 

ajustament psicosocial i suport social. 



14 

 

Discussió 

 

En els articles consultats hi ha una sèrie de factors que es repeteixen respecte a aquells 

que més influeixen als adolescents diabètics en la gestió i acceptació de la seva malaltia. 

Els factors que influeixen en la DM poden afavorir o retardar el progrés de la malaltia i 

l’aparició de les complicacions
15

. Per una part tenim els factors psicològics (que estarien 

associats a la capacitat del mateix individu en l’autocontrol, l’adherència, resolució de 

problemes...), els factors demogràfics (nivell socioeconòmic, edat, nivell d’estudis...) i 

els factors socials (suport de la família, amics i companys i l’equip sanitari)
5
, aquest 

darrer és en el que ens centrarem en el meu Treball de Final de Grau. 

 

Segons Vega Angarita i González Escobar
16

 El suport social ha demostrat tenir una 

influència positiva sobre l’experiència del cuidat de les malalties cròniques i dels 

cuidadors familiars. El suport social és un procés d’interacció entre persones o grups de 

persones, que a través del contacte sistemàtic estableixen vincles d’amistat i 

d’informació, rebent suport material, emocional i afectiu en la solució de situacions 

quotidianes en moments de crisis. 

 

Aquests mateixos dos autors citen en el seu estudi els beneficis de les intervencions 

basades en el suport social: 

 

- Els efectes positius que el suport social té sobre la salut i el benestar. 

- Mobilitzen recursos informals promovent la participació. 

- Promouen la validesa ecològica i resultes més accessibles. 

- Indicades en una àmplia gamma de problemes socials i factors de risc físic. 

- Augmenten la capacitat d’afrontar situacions d’estrès, augmenta 

l’autoresponsabilització i competències personals. 

- Reben aquest tipus de suport no només les persones directament implicades sinó 

que afecta positivament a les persones relacionades amb elles (cuidadors, 

familiars, etc.). 

 

A més, hem de tenir en compte que la prevalença de la depressió en persones 

diabètiques és del 21,7%, això suposa el doble de possibilitats de sofrir la malaltia que 

les persones no diabètiques. Els pacients amb un bon suport provinent de les seves 
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xarxes socials més properes presenten uns valors inferiors a aquesta xifra i a més la seva 

evolució és més satisfactòria, en contra del que passa als diabètics que no reben un 

suficient i correcte suport
17

. 

 

Encara que els afectes generalment positius del suport social en el benestar emocional i 

en la salut estan ben documentats, no existeix total consens respecte a quines són les 

fonts més efectives de suport social, si els membres de la família, amics, companys... 

Emperò, podria ser que el suport efectiu no depengui necessàriament del tipus de relació 

entre el que rep el suport i el qui l’ofereix, sinó del grau en què el qui ofereix suport 

tingui experiència personal prèvia amb el problema o la crisi que experimenta 

l’individu; en altres paraules, els individus que reben assistència de persones amb 

experiències similars poden sofrir menors conseqüències emocionals negatives (o de 

salut), comparades amb els individus sense suport disponible per part d’altres 

semblants
12

. 

 

Tipus de xarxes socials dels adolescents amb DM1 

 

Les xarxes socials afecten la salut a través d’una varietat de mecanismes: la prestació de 

suport social (percebut o real); la influència social (normes, control...); el compromís 

social; les persones de contacte (exposició a agents patògens, fum del tabac...); i l’accés 

als recursos (diners, llocs de treball, informació...)
13

. 

 

Segons la bibliografia consultada, podem trobar tres xarxes socials bàsiques que afecten 

directa o indirectament en els adolescents diabètics i alhora tenen afectes en la seva 

patologia, aquests són la família, els amics i els grups d’iguals. A continuació 

realitzarem una anàlisi per separat de cada un d’ells. 

 

Família 

                              

L’evolució característica dels anys d’adolescència, els adolescents són cada cop més 

independents dels seus pares, prenent més responsabilitat en el maneig de la seva vida 

en general i també de la seva DM1
18

. Les intervencions satisfactòries sovint ocorren 

quan l’adolescent diabètic es beneficia de la comprensió, el suport i les habilitats dels 

membres de la família. Les famílies organitzades en termes de cohesió, resolució de 
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conflictes i disponibilitat de proporcionar suport social i són capaços de promoure 

millors condicions psicològiques per a l’adherència al tractament diabètics
19

. A més, un 

nivell socioeconòmic elevat suposa una major adherència i millor control metabòlic que 

estrats inferiors. El tractament de la diabetis és un complicat equilibri entre el tractament 

amb la insulina, l’exercici diari i la dieta, és doncs important un bon control familiar que 

propici el seu autocontrol
5,17

. 

 

El problema estreba en què els adolescents diabètics poden percebre la rutina del seu 

tractament com una imposició dels seus pares i de l’equip mèdic durant una fase de 

desenvolupament en la que han de separar-se de l’autoritat dels adults
20. 

 

Amics 

 

No tots els adolescents amb diabetis volen compartir aquest problema amb els seus 

companys en general, ja que tenen el temor de ser tractats diferents als altres, si bé la 

gran majoria ho comparteix amb el seu grup més íntim
18

. A més, els companys poden 

esdevenir una oportunitat per desenvolupar un esperit d’independència dels seus pares
21

. 

Els amics adquireixen major importància com a font d’informació, companyia, suport, 

retroalimentació o com a models de comportament a seguir. Les relacions amb els pares 

s’alteren, en la mesura que s’estableixen sobre la base d’una progressiva igualtat, 

reciprocitat i l’autoritat parental es comença a considerar com una àrea que, per sí 

mateixa, està oberta a la discussió i a la negociació
22

. 

 

El que crida més l’atenció sobre aquest tema és que, segons l’enquesta de percepció de 

la diabetis, és el nul efecte de les xarxes socials (tant familiars com cercles d’amics) en 

la transmissió d’informació sobre la diabetis. A més, afirma que aquells que tenen algun 

familiar o conegut diabètic no tenen més coneixements sobre el problema que els qui no 

en tenen
1
.  

 

Associacions 

 

Les mateixes associacions es defineixen com grups o associacions sense ànims de lucre 

de persones diabètiques i dels seus familiars. Les seves funcions principals són les de 

representar al col·lectiu diabètic, mitjançant la defensa de les persones que pateixen 
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DM; fomentar i donar suport a l’educació diabetològica; promoure la millora de 

l’assistència sanitària; informar, aconsellar i ajudar a la persona diabètica; impulsar la 

investigació; i promoure la sensibilització de la societat per tal de la integració social 

dels diabètics 
4,23,24

. A més d’això, la majoria d’associacions tenen apartats especials per 

infants i adolescents i realitzen activitats perquè aquests puguin participar-hi, entre ells 

tallers, cursos, xerrades, excursions, cursets de cuina especials pels menors, festes, 

balls... 

 

Impacte del suport social de les xarxes socials en l’auto-control de la DM1 en 

adolescents 

 

Gràcies a la revisió dels articles, podem dir que tots coincideixen que el suport social 

aporta gran nombre de beneficis als adolescents amb DM1, tant a nivell de la salut 

general com de la salut emocional del pacient, hem de tenir en compte que l’adolescent 

és troba en un moment d’aprenentatge de gran importància vital, i que el resultat 

d’aquest aprenentatge esdevindrà un adult amb capacitat i recursos suficients per poder 

controlar correctament la seva patologia en el futur. 

 

A més, hem de tenir en compte que el risc d’una persona diabètica a patir depressió és el 

doble que en una persona sana
17

. L’estrès que comporta l’estricte control metabòlic de 

la DM1 és molt més elevat que el de la DM2, l’administració d’insulina abans de cada 

ingesta, els controls glucèmics abans i després de cada ingesta, la modificació de la 

pauta d’insulina segons la dieta o l’activitat física, l’horari de les menjades, la 

prohibició de transgressions dietètiques, la por a una hipoglucèmia, les revisions 

constants per controlar el progrés de la patologia i l’aparició de complicacions... Tot 

això augmenta els símptomes depressius i està associat a un increment de la severitat de 

la depressió
17

. 

 

Família 

 

La presència de DM és una font d’estrès familiar, perquè  requereix canvis que 

interfereixen amb les funcions i tasques de la família. Però, alhora, la família és un pilar 

bàsic per l’adolescent amb DM1. Els pares es converteixen en els proveïdors de suport 

social més importants, la supervisió directa, la planificació dels menús, l’administració 
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d’insulina i la monitorització de la glucosa, i, de manera indirecta, a través del 

modelatge i el foment d’un estil de vida saludable. La família com a recurs és la font 

principal de suport social amb qui compta el pacient per fer front amb èxit els 

problemes que poden provocar la malaltia. La mare és qui majoritàriament s’encarrega 

del tractament de l’adolescent
15,16,19

. 

 

El suport familiar té una repercussió directe sobre l’acceptació de la malaltia per part del 

malalt i el desenvolupament d’un conjunt de conductes que li permetin mantenir el 

control de la seva malaltia. La família en la qual es constitueix l’adolescent és l’entitat 

idònia com a transmissora de factors protectors. La família pot influir en el curs de la 

malaltia. La interacció entre la família i la malaltia poden influenciar de forma positiva 

o negativa sobre el curs del procés crònic
15,16,22

. 

 

Graça Pereira et al.
19

, afirmen que el bon suport social familiar modera la relació entre 

l’adherència i el control metabòlic, que alhora suposa una millor qualitat de vida. Per 

contra, a pitjor suport familiar o en el cas que existeixi algun tipus de conflicte familiar 

pitjor serà l’adherència a la patologia i conseqüentment pitjor control metabòlic i 

qualitat de vida. La presència de conflictes dins la família repercutiran directament amb 

la malaltia del jove. La manca de conflicte familiar ha estat considerat el millor 

predictor de l’adherència terapèutica.  

 

El 92% dels joves consideren que la família els ajuda sempre que sigui necessari, i el 

89% reporta que la seva família està molt preocupada per la diabetis
20

. El suport social 

percebut per part dels seus pares s’associà significativament amb l’autoestima i 

l’autosuficiència i atorga major valoració sobre sí mateixos
5
. 

 

Amics 

 

Els amics són uns pilars bàsics en la vida de tot adolescent, però a diferència de la 

família, el suport que aporten a l’adolescent diabètic és diferent. A l’estudi de Peters, 

Nawijn i Van Kestern
18

, els adolescents van identificar diverses formes en les quals els 

seus amics tenien en compte la seva diabetis. Entre elles destacaven acompanyar-los o 

esperar-los mentre es realitzaven els controls glucèmics o s’administraven insulina, tenir 

productes diatètics o especials per diabètics a casa, mostrar solidaritat (com ara no 
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menjar davant el seu amic quan aquest no podia), tenir en compte l’horari de les 

ingestes, preocupar-se per ells i demanar-los si es trobaven bé (aquest dos darrers més 

habituals en les noies que en els nois). 

 

En general els amics més íntims dels adolescents diabètics solen tenir un mínim de 

coneixement de la patologia del seu amic, cosa que pot resultar de gran ajuda, en 

especial en cas d’hipoglucèmia. Segons l’estudi de Peters, Nawijn i Van Kestern, en 

general els amics: 

 

- Reconeixen els problemes lligats a la diabetis, si bé no tenen la impressió que el 

seu amic estigués limitat per la seva malaltia. 

- Consideren que la diabetis té poca influència en la seva amistat. 

- Tant els adolescents diabètics com els seus amics van ser sensibles en l’elecció 

de les paraules: paraules com càrrega o limitació van ser vistes com a signes 

d’impotència, amb les quals no volien ser associats. A més, la majoria 

considerava que la paraula suport era una descripció exagerada. 

- Interès i coneixement: tant els adolescents amb DM com els seus amics van 

veure de forma positiva que els amics mostressin interès en la seva diabetis: 

amics preocupats amb coneixements de la malaltia, coneixements de les tasques 

d’autogestió, consciència de benestar generals de l’adolescent amb diabetis, i 

reconèixer quan no se sentia bé.  

 

Associacions de diabètics 

 

Tant en l’àmbit autonòmic, com estatal o internacional, podem trobar gran nombre 

d’associacions de diabètics, que tenen com a funció assessorar i informar les persones 

diabètiques en el seu dia a dia. La gran majoria tenen, en les seves planes web gran 

quantitat d’informació, com ara què és la diabetis, els seus efectes, complicacions, 

tractament, receptes de cuina, activitats, conferències, cursos i un llarg etcètera. 

L’educació diabetològica és un dels aspectes més importants en el tractament de la 

diabetis. Però es sol veure limitada pel fet que el pacient i els seus familiars la reben de 

forma passiva. La tendència actual és la d’aconseguir o propiciar l’educació pràctica, 

dinàmica i integral
26

. Els grups de suport per una banda i els campaments i colònies per 

una altra, són dues de les millors formes per aconseguir-ho. 
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Segons l’Associació Americana de Diabetis (ADA) els grups de suport social es 

dirigeixen cap a una millora de l’educació, l’entrenament en estratègies d’afrontament 

per aprendre a viure amb la diabetis i les seves complicacions, i a un desenvolupament 

de la motivació per millorar el control
26

. 

 

- Grups de suport / grups d’autoajuda 

 

Hi ha diferents estudis que donen suport a la utilització dels grups de suport social entre 

pacients que pateixen alguna malaltia crònica, entre elles la diabetis, ja que les 

intervencions dutes a terme reporten grans beneficis a aquests pacients. Mitjançant els 

grups de suport entre iguals és una eina que els permet ajudar-se tant a si mateixos com 

a altres persones amb els mateixos problemes. Mitjançant els grups de suport el pacient 

fomenta l’autoestima, el control percebut i la motivació per l’autocuidat. A més, 

s’espera que la participació en els grups d’autoajuda generi un efecte positiu sobre 

l’adaptació familiar, social i laboral/escolar, tant en les qüestions generals com en 

aquelles més directament relacionades amb la diabetis. Entre els afectes positius dels 

grups d’autoajuda trobem la disminució de la percepció d’estrès i ansietat, fomentar el 

desenvolupament de noves estratègies d’afrontament de la diabetis, augmentar el 

sentiment d’autoestima i eficàcia, potenciar la percepció de control sobre la salut i la 

diabetis, facilitar una major adherència al tractament i generar un major grau de 

satisfacció vital
25,26

. 

 

- Campaments i colònies. 

 

Les mateixes associacions de diabètics que promouen aquestes activitats
4,23,24

, 

expliquen que les colònies i els campaments per a nois i noies amb diabetis estan 

plantejats com unes estades convencionals, amb les activitats de lleure habituals, però 

complementades amb accions educatives relacionades amb la DM. L’ambient i la 

convivència amb altres nois i noies també amb diabetis, els permet aconseguir una 

millor adaptació del tractament a l’activitat de cada dia, afavorint el desenvolupament 

personal, millorant l’autonomia i l’autocontrol de la diabetis. A més, els campaments 

són un bon entorn per fer educació diabetològica: es repassen els coneixements sobre la 

diabetis, es comenten aspectes i dubtes i es resolen situacions conflictives relacionades 
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amb hipoglucèmies o cetonúries. Les colònies permeten, de manera pràctica, observar 

els efectes de l’exercici físic sobre el control metabòlic. 

 

Els objectius dels campaments són: promoure l’autoestima i l’autonomia, així com 

potenciar la convivència i la solidaritat amb els companys; ensenyar-los autocuidat i 

autocontrol de la mateixa malaltia; reforçar la capacitat per resoldre situacions 

conflictives produïdes per la DM (hipoglucèmies, cetonúries, etc.); evidenciar la 

importància de l’augment de coneixements i habilitats per a la millora del control; 

destacar els efectes positius de l’exercici físic regular sobre el control metabòlic, així 

com els riscos d’una activitat mal programada. 

 

La manca d’articles relacionats amb les polítiques socials i sanitàries amb pacients joves 

amb DM1, fa pensar de la manca de previsió sobre aquest tema. A més, aquesta idea es 

veu reforçada amb el fet de que hi hagi un nombre tan elevat d’associacions que donen 

suport als diabètics i a les seves famílies, i també al personal sanitari que ho necessiti. 

S’ha de tenir en compte que aquestes associacions són no governamentals i sense ànim 

de lucre i que la gran majoria es financen quasi exclusivament de les quotes dels socis. 

Aquest fet es contradiu amb la gran importància que semblen tenir les xarxes socials i el 

seu suport pels pacients, segons els articles consultats. 

 

Conclusions 

 

Quan un pacient es diagnosticat de DM comença un llarg procés d’acceptació i 

adaptació per aconseguir un control òptim de la seva situació. Però en moltes ocasions 

ni tots els controls ni l’educació oferta pels sanitaris no comporten un bon control de la 

malaltia. Arribats aquest punt, com a futura infermera, és interessant conèixer de 

primera mà quins són aquells factors que influiran en els meus pacients, per poder 

integrar-los en el seu tractament de manera òptima. 

 

La bibliografia consultada ajuda a reforçar la idea de la importància del suport social 

que aporten les xarxes socials. Gràcies al suport social trobem gran nombre de beneficis 

per a la salut general de l’adolescent, com la relacionada directament amb la seva 

patologia, per exemple amb la família podem aconseguir un bon control metabòlic 

gràcies al control directe dels controls de glucèmia en sang i l’administració d’insulina i 
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de la seva alimentació. Per altre banda els amics aporten suport i compressió, sobretot si 

tenim en compte que passen molt temps junts tant a l’escola i/o institut, com en 

activitats extraescolars, activitats esportives i temps d’oci, per tant poden resultar un 

bon aliat en l’adaptació de les seves circumstàncies personals amb el dia a dia típic d’un 

adolescent. Finalment els grups d’iguals, és a dir, les persones que també pateixen DM1 

ajuden a normalitzar la seva situació, són una gran font de recursos, ja que comparteixen 

els mateixos problemes i els recursos d’uns poden esdevenir els recursos de tots. 

 

A més de tot l’anterior, hem de recordar que l’adolescent es troba en una fase vital en la 

que s’està formant la seva personalitat i el resultat d’aquesta serà un adult. Les xarxes 

socials són molt importants en aquesta etapa, són aquestes les que li aportaran tot el 

suport emocional que necessiti per poder esdevenir una persona adulta emocionalment 

sana. Un adolescent autònom, amb recursos, amb una bona autoestima esdevindrà un 

adolescent sa i conseqüentment un adult sa en el futur. 

 

Molts articles demostren que els recursos que obtenen el joves per part de les seves 

xarxes socials són de gran importància i que aquests influeixen de forma positiva en la 

seva salut en general i sobretot en l’adherència al tractament de la DM. Per tant, aquests 

recursos prenen gran importància en el tractament de la patologia i no només el 

seguiment que se li pugui realitzar des de la consulta del centre sanitari. 

 

Hi ha moltes accions que es poden realitzar amb les persones que formen les seves 

xarxes socials del pacient, la més important és l’educació. És important que els que 

envolten al pacient siguin conscients de tot el conjunt de la patologia, que és, quins 

efectes té, com es tracta, la importància de la dieta i l’exercici, les situacions 

d’emergència en cas d’hipoglucèmia. Els pares dels joves diabètics i les associacions 

estan prou informades al respecte, emperò és durant l’adolescència quan el jove deixa la 

família per formar part d’un grup, de manera que gran part de la feina s’hauria de 

realitzar amb els seus amics i companys, aprofitar la consulta jove que es realitza als 

centres escolars seria una molt bona opció. 
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