
 

ERRATA 

 

Pág. Onde se lê: Lê-se: 

1 “… temática decore…” “… temática decorre…” 

4 “…e a imprevisibilidade…” “… é a imprevisibilidade…” 

4 “… se existi partilha…” “ …se existir partilha…” 

4 “… daí a existir …” “…daí existir… “  

5 “A sua evolução e também…” “A sua evolução é também…” 

5 “…risco para o desenvolvimentos…” “…risco para o desenvolvimento…” 

6 “…o que poderá por afectar…” “…o que poderá afectar…” 

6 “…mais evidente num pais…” “…mais evidente num país…” 

6 “… embora não sendo uma rara…” “… embora não sendo uma doença rara…” 

7 “…ser considerada como uma sistema que se incluem…” “…ser considerada como um sistema que se incluiu…” 

8 “…como uma unidade e favorecendo…” “…como uma unidade que favorece…” 

10 “…nos países desenvolvidos terá…” “…nos países desenvolvidos teria…” 

10 “…a faixa etária será…” “... a faixa etária seria…” 

12 “…diabetes insulinodependentes…” “…diabetes insulinodependente…” 

12 “…do doente diabético…” “…do doente com diagnóstico de diabetes…” 

13 “…crianças ou adolescente diabético…” “…criança ou adolescente com diagnóstico de diabetes…” 

13 “O doente diabético…” “O doente com diagnóstico de diabetes…” 

14 “…organismo em “queimar!...” “…organismo em “queimar”...” 

15 “…uma prega na pela…” “…uma prega na pele…” 

15 “… cada doente com diaebtes…” “… cada doente com diabetes…” 

16 “…correctas de insulina, e indispensável…” “…correctas de insulina, é indispensável…” 

17 “… uma doença crónica na família…” “… uma doença crónica têm na família…” 

17 “… mas em todo as famílias…” “… mas em todas as famílias…” 

26 “… a forma como cada individuo…”  “… a forma como cada indivíduo…” 

31 “… com factores internos e indivíduos…” “… com factores internos e individuais…” 

33 “… esforço por parte do dente…” “… esforço por parte do doente…” 

35 “… nesta investigação relativa ao coping e auto-eficácia em 

mais de crianças…” 

“… nesta investigação relativa ao coping e auto-eficácia 

em pais de crianças …” 

36 “… e a forma como lidaram…” “… e a forma como lidam…” 

45 “…apresenta uma consistência interna muito boa (alpha de 

Cronbach para a escala total de 0,955). 

“…apresenta uma consistência boa (alpha de Cronbach 

para as oito sub-escala entre 0,758 e 0,856). 

47 “… diagnóstico de diabete…” “… diagnóstico de diabetes…” 

50 “…entre o sexo da figura parental para a Escala de Auto-

eficácia geral e para a sub-escala “Distanciamento””. 

“…entre o sexo da figura parental para a Escala de Auto-

eficácia geral, para a sub-escala “eficácia perante a 

adversidade” e para a sub-escala “Distanciamento””. 

66 “… níveis de stress (inerentes à própria condição que se 

encontravam.” 

“… níveis de stress (inerentes à própria condição que se 

encontravam).” 

69 “…embora avalie as estratégias de coping perante…” “…embora avalie as estratégias de coping perante…” 


