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O mundo evolui e as distâncias vão desaparecendo com as tecnologias da informação e da 
comunicação. Nossa REVISTA ADOLESCÊNCIA & SAÚDE acompanha esta revolução digital com 
a produção e publicação desse inédito suplemento internacional! Os autores e estudiosos interna-
cionais da adolescência fi cam cada vez mais próximos nas refl exões e debates sobre este período 
de transição. A fase da adolescência é a mesma em termos biológicos, porém, a cada geração, traz 
novos desafi os sociais e infl uências culturais que vão modifi cando, e acelerando, os mecanismos de 
adaptação cerebral e dos estilos de convivência de toda a família e em toda sociedade. Independente 
de sua localização geográfi ca, país ou centro urbano, todos os adolescentes precisam vencer novos 
obstáculos e barreiras na busca de sua autonomia e independência. Alguns dos tópicos apresentados 
neste Suplemento Internacional tratam dessas questões.

Com certeza, estamos construindo mais um marco para o NESA, Núcleo de Estudos da Saúde 
do Adolescente, que há 40 anos iniciou os trabalhos de assistência à saúde dos adolescentes interna-
dos por problemas médicos no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Este trabalho evoluiu, também, 
com o desenvolvimento das equipes multidisciplinares e o foco de atenção se tornando bem mais 
abrangente, incluindo os três níveis de atenção, primária, secundária e terciária, e treinamento para 
graduação, pós-graduação e extensão, além dos projetos de pesquisa e capacitação profi ssional. 
Neste ano de 2013, a REVISTA ADOLESCÊNCIA & SAÚDE celebra seu aniversário de 10 anos e come-
mora sua evolução que iniciou num impulso criativo para a disseminação dos ideais sobre o trabalho 
profi ssional de saúde com adolescentes e serviu como ponte entre os vários serviços universitários 
existentes no Brasil. Tanta dedicação e competência são reconhecidas como motivos de mais alegrias 
e conquistas, com a disseminação latino-americana e o apoio da OPAS, Organização PanAmericana 
de Saúde e da IAAH, International Association for Adolescent Health, para a formação desta rede de 
colaboração internacional e, atualmente, também integrante da rede da Biblioteca Virtual de Saúde-
-BVS/ADOLEC. 

E assim, lá vamos nós, para o mundo! Esta revista traz artigos inéditos de profi ssionais da 
Austrália, Singapura, Sérvia, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá sobre temas universais e 
relevantes para a adolescência: direitos e questões éticas, família e resiliência, sexualidade, imigração 
e refugiados, violência e traumas decorrentes de encarceramento, uso de drogas e suporte social, 
e como continuar o trabalho de saúde e prevenção da população de adolescentes que estão cada 
vez mais vulneráveis aos transtornos sociais da globalização. Agradecemos aos profi ssionais que co-
laboraram nesta edição e, mais uma vez, a todos os colegas que irão nos brindar com a sua leitura, 

refl exão e aprimoramento profi ssional.

Evelyn Eisenstein

Editora Científi ca

Isabel Bouzas
Editora

Uma visão para o mundo
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The world is progressing and distances are growing shorter with information and communication 
technologies.  Our ADOLESCENCE & HEALTH JOURNAL is right in step with this digital revolution, 
through the production and publication of this unparalleled International Supplement.  International 
experts and authors writing on adolescence are drawing steadily closer in refl ections and discussions 
of this time of transition.  Although adolescence may continue unchanged in biological terms, each 
generation faces fresh social challenges and cultural infl uences that modify and speed up mental 
adaptation mechanisms and life styles for the entire family and society as a whole.  Regardless of 
their geographical location, country or urban hub, all adolescents must surmount new obstacles and 
barriers as they seek their own autonomy and independence.  Some of the topics presented in this 
International Supplement address these issues.

We are undoubtedly constructing yet another milestone for the Adolescent Health Studies 
Center (NESA), which started work forty years ago, focused on healthcare for adolescents admitted 
to the Pedro Ernesto University Hospital for medical problems.  These efforts subsequently 
progressed with the establishment of multidisciplinary teams, signifi cantly broadening their scope 
to include all three tiers of healthcare (primary, secondary and tertiary), as well as training at the 
undergraduate, post-graduate and extension levels, in parallel to research and professional capacity-
building projects. In 2013, the ADOLESCENCE & HEALTH JOURNAL celebrates its tenth anniversary 
and commemorates its development, rooted in a creative drive to disseminate ideals for professional 
healthcare activities focused on adolescents, serving as a link among the many university facilities 
Brazil.  All this dedication and competence are also acknowledged as grounds for even more pleasure 
and pride in further accomplishments, with dissemination in Latin America and support from the 
Pan-American Health Organization (PAHO) and the International Association for Adolescent Health 
(IAAH) in setting up this international cooperation network and now, also part of the Virtual health 
Library (BVS/ADOLEC) network.  

And so we are setting out into the world! This journal presents unpublished papers by 
professionals from places as far away as Australia, Singapore, Serbia, Portugal, England, Canada and 
the USA, exploring universal topics that are relevant to adolescence: ethical issues and rights, families 
and resilience, sexuality, immigration and refugees, violence and traumas caused by imprisonment, 
drug use and social support, as well as how to continue working towards health and prevention for 
a population of adolescents who are increasingly more vulnerable to the social upheavals caused by 
globalization. We offer our thanks to the professionals who contributed to this issue, as well as to all 
our colleagues who will honor us through their reading, refl ection and professional enhancement.

Evelyn Eisenstein
Scientifi c Editor

Isabel Bouzas
Editor

A vision into the world
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El mundo evoluciona y las distancias van desapareciendo con las tecnologías de la información 
y comunicación. ¡Nuestra REVISTA ADOLESCENCIA & SALUD acompaña esta revolución digital 
con la producción y publicación de ese inédito suplemento internacional! Los autores y estudiosos 
internacionales de adolescencia, quedan cada vez más cerca de las refl exiones y debates sobre este 
periodo de transición. La fase de la adolescencia es la misma en términos biológicos, no obstante, cada 
generación trae nuevos desafíos sociales e infl uencias culturales que van modifi cando y acelerando 
los mecanismos de adaptación cerebral y los estilos de convivencia de toda la familia, y de toda la 
sociedad. Independiente de su ubicación geográfi ca, país o centro urbano, todos los adolescentes 
necesitan vencer nuevos obstáculos y barreras en la búsqueda de su autonomía e independencia. 
Algunos de los tópicos presentados en este Suplemento Internacional tratan de esas cuestiones.

Sin duda estamos construyendo un marco más para el NESA, Núcleo de Estudios de la Salud del 
Adolescente, que hace 40 años inició los trabajos de asistencia a la salud de los adolescentes internados 
por problemas médicos en el Hospital Universitario Pedro Ernesto. Este trabajo evolucionó también 
con el desarrollo de los equipos multidisciplinarios y el enfoque de atención tornándose bastante más 
abarcador, e incluyendo los tres niveles de atención, primario, secundario y terciario; y entrenamiento 
para graduación, post-graduación y extensión, además de los proyectos de pesquisa y capacitación 
profesional. En este año 2013, la REVISTA ADOLESCENCIA & SALUD celebra su aniversario de 10 años 
conmemorando su evolución que dio inicio a un impulso creativo para la diseminación de los ideales 
sobre el trabajo profesional de salud con adolescentes, y sirvió como puente entre los varios servicios 
universitarios existentes en Brasil. Tanta dedicación y competencia son también reconocidas como 
motivos de más alegrías y conquistas, con la diseminación latinoamericana y apoyo de la OPAS, la 
Organización Panamericana de Salud y de la IAAH, International Association for Adolescent Health, 
para la formación de esta red de colaboración internacional y, actualmente, también integrante de 
la red de la Biblioteca Virtual de Salud-BVS/ADOLEC. 

¡Y así, allá vamos nosotros hacia el mundo! Esta revista trae artículos inéditos de profesionales 
desde Australia, Singapur, Servia, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá sobre temas 
universales y relevantes para la adolescencia: derechos y cuestiones éticas, familia y resiliencia, 
sexualidad, inmigración y refugiados, violencia y traumas derivados del encarcelamiento, el uso 
de drogas y soporte social, y cómo continuar el trabajo de salud y prevención de la población 
de adolescentes que están cada vez más vulnerables a los trastornos sociales de la globalización. 
Agradecemos a los profesionales que colaboraran en esta edición y, una vez más, a todos los colegas 
que nos brindarán con su lectura, refl exión y perfeccionamiento profesional.

Evelyn Eisenstein
Editora Científi ca

Isabel Bouzas
Editora  

Una visión hacia el mundo
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RESUMO
Objetivo: Este estudo pretende examinar os medos e as emoções mais frequentemente sentidas nos adolescentes sérvios. 
Adicionalmente, pretende avaliar se os adolescentes sérvios sentem medos relacionados às transições econômicas. Méto-
dos: Já que este é um estudo preliminar, a amostra conta somente com 45 alunos do segundo grau, com idades entre 16 e 
18 anos. O instrumento elaborado para esta pesquisa consiste em três partes que medem dezessete medos relacionados à 
transição, quinze emoções e, além disso, solicitava aos participantes para escreverem três de seus maiores receios, no perí-
odo pós-guerra que ocorreu na Sérvia. Resultados: Os resultados foram analisados usando estatísticas descritivas. Foi ve-
rifi cado que, embora menos preocupados que os adultos, os adolescentes sérvios vivenciam um signifi cante grau de medo 
relacionado à transição, assim como receios ligados a vários fatores de risco que ainda estão presentes na sociedade sérvia. 
73,3% dos adolescentes temem por sua segurança, o mesmo percentual teme o desemprego, 46,7 % temem passar fome, 
55,6% temem ainda outra separação do país, 53,3% temem por seu futuro e 20% dos adolescentes mencionaram o siste-
ma de valores errados como um de seus maiores receios. Além disso, aproximadamente um terço dos adolescentes sérvios 
mencionou que frequentemente/muito frequentemente se sentiu decepcionado, ansioso, confuso ou irritado. Conclusão: 
Apesar de ter se passado mais de uma década desde que os combates na antiga Iugoslávia cessaram, as consequências da 
guerra e da pobreza ainda estão presentes criando consideráveis riscos para os adolescentes. É preciso levar isto em consi-
deração, assim como tentar implementar estratégias que amenizem os problemas e promovam a resiliência.

PALAVRAS-CHAVE
Sérvia, adolescente, medo, emoções.

ABSTRACT
Objective: This study intends to examine fears and most frequently felt emotions in Serbian adolescents. Additionally, 
it aims to evaluate if Serbian adolescents experience fears connected to economic transitions. Methods: Since this 
was a preliminary study, sample consisted of only 45 high school students, ages 16-18. The instrument designed for 
this research consists of three parts measuring seventeen fears related to transition, fi fteen emotions also requesting 
participants to write down three of their biggest fears in the postwar period that occurred in Serbia. Results: The scores 
were analyzed using descriptive statistics. It was found that, although less worried than adults, Serbian adolescents 
experience signifi cant degree of fear related to transition, as well as fears that are connected to various risk factors that 
are still present in the Serbian society. 73.3% of adolescent fear for their safety, an equal percentage fear unemployment, 
46.7 % fear starvation, 55.6% fear from further break up of the country, 53.3% have fears regarding their future and 
as many as 20% of adolescents mentioned the wrong values system as one of their three biggest fears. Furthermore, 
approximately one third of Serbian adolescents stated that they often/very often felt disappointed, anxious, confused 
or angry. Conclusion: Although it has been over a decade since the fi ghting in the  former Yugoslavia ceased, the 

Medos e outras emoções de 
adolescentes vivendo em uma 
sociedade em transição no pós-guerra
Fears and other emotions in adolescents living in transitional 
post-war society

>

Tijana Mirovic1

Tijana Mirovic (tijana.mirovic@gmail.com) - Maksima Gorkog 23, 11000 - Belgrade, Serbia.
Recebido em 12/12/2012 – Aprovado em 19/02/2013

¹M.Sc. Psicóloga clínica com mestrado em ciências da psicologia social e saúde pública. Centro de Aconselhamento Mozaik. Belgrado, Sérvia.
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HISTÓRICO

Durante o período entre 1991 e 1999, a 
Sérvia foi o palco de cinco confl itos armados: 
Eslovênia (1991), Croácia (1991-1995), Bósnia-
-Herzegovina (1992-1995) e Kosovo (1999), cul-
minando com o bombardeio da OTAN na prima-
vera de 1999. Ao mesmo tempo, em função das 
sanções internacionais e da maior hiperinfl ação 
jamais registrada no mundo¹, este foi um perío-
do de expressiva retração econômica. Além dis-
so, as guerras iugoslavas iniciaram o infl uxo de 
um enorme número de refugiados e de pessoas 
deslocadas internamente (IDP) de Kosovo. Com 
estas migrações, a Sérvia se tornou o país Euro-
peu com o maior número de refugiados e IDP, 
ao mesmo tempo, registrando um dos maiores 
índices de pobreza na Europa².

Mudanças positivas aconteceram no outo-
no de 2000, quando o roubo nas eleições fede-
rais e presidencial causou protestos em massa 
que fi nalmente levaram um candidato demo-
crático ao poder. A situação geral melhorou um 
pouco, mas a instabilidade política continuou e 
os padrões de vida permaneceram entre os mais 
baixos da Europa³. A situação piorou ainda mais 
com a crise econômica global.

Uma análise do impacto da crise econô-
mica global no mercado de trabalho da Sérvia 
realizado em 20104 indica que todas as princi-
pais tendências econômicas eram desfavoráveis: 
redução na atividade econômica, redução no 
número de empregos e uma alta taxa de de-
semprego. O desemprego cresceu signifi cante-
mente em outubro de 2008, em 5,5%, e no-
vamente em abril de 2009, em 6,9%, afetando 
quase meio milhão de pessoas. As pessoas mais 
vulneráveis à crise foram os que tinham níveis 
de educação até o segundo grau, assim como 
aqueles com idade entre 15 e 30 anos4. 

A fi m de testar os efeitos emocionais de to-
das estas crises, a agência de pesquisa “Scan”5 
entrevistou 1.500 adultos, perguntando sobre 
diferentes medos transitórios e as suas emo-
ções mais frequentes. Os resultados mostraram 
que a grande maioria dos adultos vivenciava 
medos transitórios. O medo menos frequente 
foi vivenciado por um terço dos entrevistados, 
enquanto mais de 85% dos entrevistados afi r-
maram que sentem um dos três medos mais 
frequentes. Neste trabalho foi repetida esta 
pesquisa em uma amostra de adolescentes – 
uma população particularmente interessante, 
já que nasceu e foi criada no meio de guerras e 
crises. Uma motivação adicional veio da decla-
ração do governo que “quase todos os jovens 
na Sérvia sofrem das consequências da pobreza 
na sociedade: no dia a dia, na educação, no 
que diz respeito às opções limitadas de tempo 
de lazer de qualidade, em conquistar seus direi-
tos à saúde e assistência social, etc.”6.

OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa foi replicar o es-
tudo Scan testando se os mesmos medos e emo-
ções ligados à transição poderiam ser identifi ca-
dos na amostragem de adolescentes. Para testar 
estas questões e sua aplicabilidade aos adoles-
centes, decidiu-se conduzir este estudo prelimi-
nar e observar se seria possível obter respostas 
valiosas às seguintes questões: 1) adolescentes 
vivenciam medos ligados às transições econômi-
cas, e se este é o caso, sentem isso tanto quanto 
os adultos; 2) quais são os medos mais frequen-
tes em adolescentes que vivem em uma socieda-
de pós-guerra e 3) quais são as emoções sentidas 
com mais frequência por esses adolescentes.

>

consequences of war and poverty are still present thus creating considerable risks for adolescents. This must be taken into 
account as well as implement strategies that would mitigate the problems and foster resilience.

KEY WORDS
Serbian, adolescent, fear, emotions.

>

>
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MÉTODOS

Já que este foi um estudo preliminar, a 
amostra contou com somente 45 estudantes do 
segundo grau (20 meninos e 25 meninas), com 
idades entre 16 e 18 anos. Todos foram testados 
durante aulas normais após serem informados 
do anonimato dos resultados e da natureza vo-
luntária de sua participação.

Um instrumento foi desenvolvido especi-
fi camente para esta pesquisa, e consiste de três 
partes. A primeira parte do questionário listava 
dezessete medos relacionados à transição, pe-
dindo aos entrevistados para afi rmar se já haviam 
sentido qualquer um deles. Na segunda etapa do 
questionário, os entrevistados foram solicitados a 
escrever três medos específi cos que tinham, mas 

que não foram mencionados na primeira etapa. 
Na terceira etapa do questionário, os adolescen-
tes tinham que classifi car com que frequência sen-
tiam cada uma das quinze emoções apresentadas. 
Para suas respostas, os entrevistados usaram uma 
escala semelhante à escala de três pontos Likert 
(1= quase nunca ou raramente, 2= de vez em quan-
do, 3= frequentemente ou com muita frequência).

As notas foram analisadas usando estatísti-
cas descritivas (frequências, percentagens e clas-
sifi cação/ranking).

RESULTADOS

Os principais resultados estão apresentados 
nas tabelas a seguir.

>

Tabela 1. Medos relacionados à transição em adolescentes e adultos

Medos
Adultos

(%)
N=1500

Adultos
(classificação)

Adolescentes
(classificação)

Adolescentes
(%)

N=45

Doença incurável 89,2 1 3 66,7

Redução no padrão de vida 86,3 2 11-13 35,6

Corrupção, imoralidade e conduta ilegal 85,3 3 11-13 35,6

Queda econômica e consequências de 
crises econômicas

84,5 4 15 28,9

Incapacidade de arrumar um emprego 79,7 5 1-2 73,3 

Demissão de funcionários 79,3 6 9-10 37,8

Inflação 77,3 7 7 44,4

Poluição 76,5 8 4 62,2 

Segurança pessoal, violência e perigo de 
assalto

68,3 9 1-2 73,3 

Revoltas sociais 58,2 10 14 33,3

Conflitos internacionais 50,4 11 8 42,2

Novo desmembramento do país 49,8 12 5 55,6 

Privatização 46,3 13 16 20,0

Passar fome 43,3 14 6 46,7

Partidos no poder 38,7 15 17 13,3

Guerra civil 33,1 16 9-10 37,8

Embargos e intervenções da OTAN 23,1 17 11-13 35,6

>
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Como se pode ver na Tabela 1, os adoles-
centes sérvios vivenciam consideráveis níveis de 
medos relacionados à transição. Eles são menos 
preocupados que os adultos, mas ainda temem 
o desemprego mais do que doenças incuráveis e 
tanto quanto temem por sua própria segurança. 
Olhando para os medos relacionados à transi-
ção específi ca em adolescentes, percebe-se que 
todos os medos têm percentuais bem altos. Até 
o que tem o nível mais baixo é vivenciado por 
mais de 13% dos adolescentes. Os cinco medos 
mais frequentes estão relacionados à falta de 
habilidade para arrumar um emprego (73,3%), 
segurança pessoal, violência e roubos (73,3%), 
doenças incuráveis (66,7%), poluição (62,2%) e 
outro desmembramento do país (55,6%). Uma 
possível explicação para os dois medos com os 
mais altos índices pode ser encontrada na Estra-
tégia da Juventude Nacional da Sérvia (Serbia’s 
National Youth Strategy)7, que foi adotada pelo 
governo sérvio em 2007. Lá foram encontrados 
os seguintes depoimentos: “A maioria dos jovens 
estavam desempregados há muito tempo e qua-
se 4/5 dos jovens esperam por um emprego por 
mais de um ano” (National Youth Strategy, p.30)7. 
O mesmo documento também declara que: 
“Uma análise do presente estado mostra que 
a segurança dos jovens ainda não está em um 
nível satisfatório. Os mais importantes desafi os, 
riscos e ameaças para a segurança dos jovens são 
crimes, violência e acidentes de transito” (ibid., 
página 33)7. Como se pode ver, os jovens sérvios 
realmente encaram diversas ameaças em relação 
à segurança e longos períodos de desemprego, 
portanto, não é surpreendente que estes receios 
tenham sido listados primeiro e que estejam em 
posição mais alta entre os adolescentes que entre 
a amostragem dos adultos.

Os medos menos frequentes estão relacio-
nados aos partidos no poder (13,3%), proces-
sos de privatização (20%), crises econômicas e 
suas consequências  (28,9%) e manifestações 
sociais (33,3%). Em comparação aos adultos, as 
maiores discrepâncias aparecem em termos de 
redução no padrão de vida; corrupção e condu-

ta ilegal; crise econômica e consequências das 
crises econômicas. Estes medos são vivenciados 
pela grande maioria (84%-86%) dos adultos, 
listados entre os cinco medos mais vivenciados, 
enquanto que, na amostragem de adolescentes, 
eles foram listados no fi m da lista, com percen-
tuais variando entre 29% e 36%. Uma possível 
explicação para estas discrepâncias poderia es-
tar no fato de que, para entendermos completa-
mente a profundidade da corrupção e das crises 
econômicas, é necessário trabalhar ou funcionar 
em um “mundo adulto”. Por ainda estar na es-
cola e “ainda ganhar mesada”, nossos entrevis-
tados estão, até certo ponto, protegidos destas 
situações. Mesmo que, frequentemente, sintam 
a redução nos padrões de vida da família, os 
adolescentes raramente entendem sua real mag-
nitude. A fi m de proteger seus fi lhos de todos os 
efeitos das crises, a maioria dos pais sacrifi cam 
outras coisas para manter as necessidades ma-
teriais de seus adolescentes. Isso, aliado ao fato 
de que a maioria dos adolescentes não segue as 
tendências econômicas e não entende suas re-
percussões a longo prazo, torna os adolescentes 
menos vulneráveis a esses e a outros tipos de 
receios relacionados a economia. Infelizmente, 
isto não signifi ca que os adolescentes estejam 
protegidos de outros fatores detrimentais que 
existem na sociedade Sérvia.

Em 2007, o governo sérvio aprovou 
a Estratégia da Juventude Sérvia “National 
Youth Strategy”7, que enumerou os fatores dos 
ambientes que infl uenciam o desenvolvimento 
e a saúde dos jovens na Sérvia (ver página 
29)7. Entre os mais importantes deste grupo de 
fatores, destacam-se os seguintes:
  Perturbação ou ruptura do sistema de valores 
que torna difícil para os jovens estruturar suas 
identidades e os torna apáticos;

  Problemas escolares que difi cultam ainda mais 
a formação da identidade dos jovens;

  O problema que os jovens encontram para 
achar empregos;

  Pobreza.
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Como se pode ver, todos estes fatores es-
tão intimamente ligados aos receios (ver Tabela 
2) que os adolescentes listaram, quando ques-
tionados sobre quais eram seus maiores medos. 

Isto mostra que os adolescentes estão cientes 
dos fatores de risco listados anteriormente e 
temem o impacto que eles podem ter em suas 
vidas no futuro.

Tabela 2. Os maiores medos dos adolescentes

Classificação Medo de F (%)

1

Futuro: Não alcançar as metas de vida (4), Fracasso (7), Escolher uma 
profissão insatisfatória (3), Ter um casamento mal-sucedido ou criar mal 
os filhos (2), Incapacidade de ter educação ou entrar na universidade 
(3), Desemprego e insegurança financeira (4), Tudo ser em vão (1)

24 
(53,3)

2
Medos ligados à escola (ex.: notas baixas, certos professores, ser 
reprovado de ano ou em uma prova)

14 
(31,1)

3
Fobias simples (aranhas, répteis e insetos-4, Altura-6, Escuro-1, Voar-1, 
Fantasmas-1)

13 
(28,9)

4
Relacionamento com outros: solidão (7), ser desrespeitado (2), ser 
rejeitado (3), ser mal compreendido (1)

13
(28,9)

5
Alguma coisa (doença, morte, negligência médica) acontecer com 
membros da família ou queridos

11 
(24,4)

6
Globalização, desastres naturais/cataclismo no mundo (ex.: terremotos, 
falta de alimentos e água poluída)

10 
(22,2)

7 Sistema errado de valores (ex.: imoralidade, fraude, injustiça, blasfêmia)
9 
(20,0)

8 Envelhecer (2) e morte (4)
6 
(13,3)

Analisando a Tabela 2, nota-se  que, quando 
solicitados para listar três dos seus maiores me-
dos, mais de 50% dos adolescentes sérvios men-
cionaram algo ligado ao receio de não atingirem 
os objetivos de vida. Especifi camente, mencio-
naram o medo de falharem, no futuro, nas áreas 
de educação, carreira, casamento, paternida-
de e estabilidade fi nanceira. Assim como este, 
o segundo medo mais comum (vivenciado por 
31,1% dos adolescentes) também incluía o tema 
de fracasso, mas um fracasso que estava ligado 
especifi camente à escola e ao futuro próximo. 
O mesmo percentual dos adolescentes (28,9%) 
alegou que eles tinham medo de uma coisa es-
pecífi ca (tal como insetos, altura, escuro etc.) ou 
que temiam a solidão e serem mal tratados pelos 

outros. É interessante que um número signifi can-
te dos adolescentes (um quinto) tenha mencio-
nado o sistema de valores errado como um de 
seus três maiores medos. Isto demonstra que eles 
reconhecem e se preocupam com a decadência 
dos valores morais que está evidente  na socieda-
de atingida pela pobreza no pós-guerra.

Se estes resultados forem comparados com 
estudos semelhantes realizados nos Estados Uni-
dos8-9, observa-se que os adolescentes norte-
-americanos mencionam medos semelhantes. 
No estudo de Lane & Gullone (1999)9 os me-
dos autogerados mais comuns incluem: morte 
ou acidente de algum parente, cair de lugares 
altos, ser ameaçado com uma arma, contrair 
uma doença séria ou algo assim. Quando Lyons8 
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perguntou aos jovens qual era a coisa que mais 
lhes causava medo, as respostas que recebeu 
foram: aranhas (7%), morte/morrer/ser assassi-
nado (7%), não ser bem-sucedido na vida (5%), 
guerra (5%), altura (5%), crime/criminosos/
violência de gangues (3%), do futuro/mundo 
real (3%). Estes resultados revelam uma grande 
semelhança quando se trata do tipo de receios 

que os adolescentes mencionam, mas também 
que os percentuais são muito mais baixos na 
amostra norte-americana do que na amostra 
da Sérvia. Este fato poderia sugerir que as crises 
na Sérvia de fato tiveram um forte impacto nos 
adolescentes. Para se ter certeza disso, seria pre-
ciso conduzir uma pesquisa transcultural com-
parando as duas amostras diretamente.

Tabela 3. Emoções em adolescentes e adultos

Quase nunca / 
Raramente

(%)

Quase nunca / 
Raramente

 (classificação)
Emoção

Frequente 
/ Muito 

Frequente
(classificação)

Frequente 
/ Muito 

Frequente
 Adolescente %

Adultos
(%)

6,7 12 Esperança 2 75,5 48,0

11,1 10 Otimismo 3 73,3 35,5

20,0 9 Desapontamento 6 33,3 34,4

33,3 8 Ansiedade 7 28,9 28,1

6,7 12 Energizado 4 71,1 22,8

71,1 2 Impotência 10 11,1 21,2

42,2 7 Medo 10 11,1 19,4

46,7 6 Confusão 7 28,9 17,0

46,7 6 Raiva 7 28,9 16,2

8,9 11 Felicidade 1 82,2 14,4

6,7 12 Satisfação 5 68,9 11,8

60,0 4 Passividade 10 11,1 10,5

55,5 5 Indiferença 8 17,8 8,3

66,7 3 Rebeldia 9 15,5 7,3

73,3 1 Desespero 11 8,9 5,3

A terceira parte deste estudo analisou as 
diferentes emoções vivenciadas por adolescen-
tes fazendo, ao mesmo tempo,  a comparação 
com a amostra adulta. Verifi cou-se que as cinco 
emoções vivenciadas com maior frequência por 
adolescentes foram todas positivas e incluíram: 
Felicidade (82,2%), Esperança (75,5%), Oti-
mismo (73,3%), Sentir-se energético (71,1%) 
e Satisfação (68,9%). Quanto aos adultos, as 

cinco emoções mais mencionadas foram: Espe-
rança (48,0%), Otimismo (35,5%), Decepção 
(34,4%), Ansiedade (28,1%) e Sentir-se ener-
gético (22,8%). Quando comparados estes re-
sultados, vê-se que tanto adolescentes quanto 
adultos sentem-se esperançosos, otimistas e 
energéticos, mas o percentual de adolescentes 
que sentem estas emoções é duas vezes maior 
que o percentual de adultos. Também é interes-
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sante notar que Satisfação é a quinta emoção 
sentida mais frequentemente por adolescentes 
(com 68,9%) e a quinta emoção menos sentida 
por adultos (com 11,8%). Estes resultados pode-
riam sugerir que adolescentes são mais resilien-
tes e, de certa forma, estão protegidos por sua 
idade e características de desenvolvimento. Por 
mais que se preocupem com assuntos globais, 
adolescentes estão, normalmente, mais preo-
cupados com seus próprios pequenos mundos, 
futuro mais próximo e assuntos positivos, tais 
como amigos, amor, entretenimento, etc.

As cinco emoções vivenciadas com menos 
frequência pelos adolescentes foram: Impo-
tência (71,1%), Rebeldia (66,7%), Passivida-
de (60,0%), Indiferença (55,5%) e Desespero 
(22,8%). Estes resultados são muito semelhan-
tes aos dos adultos, sendo a única diferença com 
relação à impotência, que é a sexta emoção mais 
frequentemente sentida por adultos. Enquanto 
os adultos sentem o peso das crises e se sentem 
impotentes em relação a elas, os adolescentes 
sentem-se mais no comando e, portanto, pron-
tos para “encarar o mundo”. 

As duas únicas emoções negativas que são 
mais sentidas pelos adolescentes do que pelos 
adultos são confusão e raiva. Quase 30% dos 
adolescentes sentem-se confusos ou com raiva 
com frequência ou com muita frequência. É im-
portante notar que quase o mesmo percentual 
de adolescentes e adultos (aproximadamente 
um terço), frequentemente/muito frequente-
mente se sentem desapontados e ansiosos.

Estes resultados estão de acordo com os re-
sultados apresentados na estratégia da Juventu-
de Nacional (National Youth Strategy)7, que diz: 
“Experimentos clínicos e resultados de estudos 
na República da Sérvia sugerem sofrimento psi-
cológico signifi cante na população jovem. Pes-
quisas demonstram que um terço da população 
do segundo grau  mostram  sinais de sofrimento 
psicológico e problemas mentais”. Resultados 

semelhantes são apresentados na Estratégia 
para Desenvolvimento e Saúde para Jovens na 
República da Sérvia10. O trecho a seguir é reti-
rado desse documento (ver página 20): “Apro-
ximadamente um terço dos alunos do segundo 
grau e da universidade pertencem ao grupo de 
risco, ou estão muito próximos, por exemplo, 
eles mostram sinais de sofrimento psicológico, 
problemas mentais e distúrbios, e expressam 
suas necessidades para apoio e/ou assistência 
psicológica e psiquiátrica organizada”.

Esta pesquisa mesmo sendo apenas preli-
minar, dá sustentação a esta afi rmação. Consi-
derando que foi usada uma amostra muito pe-
quena, seria benéfi co confi rmar estes resultados 
em uma amostra maior e, talvez, em um estudo 
mais abrangente que buscaria fatores específi -
cos que contribuíssem para estes resultados. No 
entanto, mesmo com claras restrições no que 
diz respeito à amostragem e à metodologia, os 
resultados deste estudo correspondem a outros 
estudos sérvios e, portanto, podem ser levados 
em consideração.

CONCLUSÃO

Já se passou mais de uma década desde 
que os combates na antiga Iugoslávia cessaram, 
mas as consequências da guerra e da pobreza 
ainda estão presentes, criando um fator de ris-
co signifi cante tanto para adolescentes quanto 
para adultos. Mesmo sendo menos preocupa-
dos que os adultos, os adolescentes sérvios vi-
venciam um grau signifi cante de medo ligado à 
transição, assim como receios que estão ligados 
a diversos fatores de risco que ainda existem na 
sociedade da Sérvia. Esses problemas precisam 
ser reconhecidos e, além disso, é necessário, 
planejar e implementar estratégias que possam 
amenizar os problemas e promover a resiliência 
tanto em adolescentes quanto em adultos.

>
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RESUMO
A ideia de resiliência é um aspecto importante do bem-estar mental. Resiliência é a capacidade de se adaptar e lidar com as 
circunstâncias adversas da vida. Objetivo: A fi nalidade do presente artigo é apresentar uma revisão dos últimos desenvolvi-
mentos da pesquisa clínica e teórica no campo da resiliência de crianças e jovens, assim como revisar os fatores individuais, 
familiares e ambientais que contribuem para seu crescimento. Em seguida, o artigo se concentrará nas estratégias para o 
aperfeiçoamento da resiliência que podem ser relevantes para clínicos, educadores, assistentes sociais, pais e formadores de 
políticas de saúde. Conclusão: Desenvolvimentos futuros no campo da resiliência abordarão a interação de genes, a expe-
riência na resiliência humana e o entendimento do potencial de maturação e plasticidade cerebrais no desenvolvimento e 
nas mudanças positivas.

PALAVRAS-CHAVE
Criança e adolescente, resiliência psicológica, adaptação, promoção da saúde.

ABSTRACT
The idea of resilience is an important aspect of mental well-being. Resilience is the ability to adapt and cope with adverse 
circumstance of life. Objective: The purpose of this article is to review the latest clinical and theoretical research developments 
in the fi eld  of resilience in children and youngsters as well as to review individual, family and environmental factors 
contributing to their development. The article will then focus on improving resilience strategies that could be relevant to 
physicians, educators, social services providers, parents and health policy makers. Conclusion: Future developments in the 
fi eld of resilience would address the interaction of genes, experience in human resilience and understanding of the potential 
of maturation and plasticity in brain development and positive changes.

KEY WORDS
Child and adolescent, psychological resilience, adaptation, health promotion.

Aperfeiçoar a resiliência de 
adolescentes e suas famílias
Improving resilience in adolescents and their families
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INTRODUÇÃO

O que possibilita alguns jovens a se saírem 
bem na escola, formarem relações signifi cativas 
e sentirem-se esperançosos quanto ao futuro, 
apesar da adversidade, enquanto outros se tor-
nam depressivos ou autodestrutivos? Esta é uma 
pergunta recorrente feita por clínicos, pesquisa-
dores, pais, professores e os próprios jovens,  até 
mesmo na prática clínica e acadêmica da autora 
deste artigo – por ela foi fundada uma clínica 
para crianças com risco de doença mental, que 
dirigiu durante 15 anos, e na qual uma equipe 
multidisciplinar avaliou e tratou quase 700 fa-
mílias, todas as quais tinham, pelo menos um 
parente com doença mental. Enquanto algumas 
famílias se sentiram esmagadas pelos desafi os 
em suas vidas, outros membros da família se saí-
ram bem e realizaram seu potencial apesar das 
adversidades que incluíam abuso, trauma, imi-
gração e estado de refugiado, problemas graves 
de saúde mental, consequências da experiência 
em países destruídos por guerras, acidentes de 
automóveis e pobreza.

Todas as crianças resilientes neste grupo de 
risco tinham uma coisa em comum: consegui-
ram não somente se adaptar, mas fl orescer, não 
obstante a adversidade que enfrentaram.  Atra-
vés da terapia cognitiva individual, familiar e dos 
irmãos, essas crianças e as famílias se tornaram 
mais fl exíveis ao lidarem com o estresse familiar. 
A mensagem é esperançosa – a resiliência pode 
ser desenvolvida e alimentada. Neste artigo, 
será explorada a interação de fatores que con-
tribuem para a resiliência e as estratégias para 
incentivar essa resiliência na vida dos jovens.

Evolução do conceito de resiliência

A resiliência está ligada à capacidade de o in-
divíduo se recuperar das difi culdades ou mudan-
ças – funcionar tão bem quanto antes e depois 
prosseguir.  Os jovens que são resilientes podem 
lidar efetivamente com os problemas ou podem 
se adaptar ao estresse e aos desafi os da vida, 
aprender com a experiência, administrar bem 

situações estressantes e, no futuro ainda se tor-
narem mais fortes.  Ter boa saúde mental é uma 
parte de ser resiliente. A saúde mental demanda 
o equilíbrio de diferentes aspectos da vida: físico, 
intelectual, social, emocional e espiritual. Ela de-
pende da habilidade de dar um sentido realista às 
circunstâncias existentes e de reagir de forma sig-
nifi cativa a elas.  A resiliência dos jovens é deter-
minada pela interação do risco individual, familiar 
e ambiental e dos fatores potenciais¹.

A autora tem acompanhado clínica e aca-
demicamente as questões de domínio, com-
petência e resiliência que foram desenvolvidas 
anteriormente pelos doutores James Antony, 
Norman Garmesi, Michael Rutter, William
Beardslee e Froma Walsh e verifi cou que, ao pas-
so que há cada vez mais literatura sobre resiliên-
cia, poucos livros abordam as aplicações práticas 
de se criar fi lhos resilientes. No livro “Growing 
up resilient: ways to build resilience in children and 
youth” (Crescendo de forma resiliente:  maneiras 
de desenvolver a resiliência em crianças e jovens 
– em tradução livre) junto com a coautora, Dra. 
Nazilla Kahnlou, a autora deste artigo decidiu 
explorar a interação dos fatores do indivíduo, da 
família e da comunidade, os quais contribuem 
para a resiliência, a fi m de disponibilizar a clí-
nicos, pesquisadores, pais, jovens e assistentes 
sociais algumas sugestões para equipá-los com 
certos elementos que nutrem a resiliência. O li-
vro mencionado já teve várias edições e recebeu 
a designação do selo de qualidade CSC2. 

Fatores individuais para fomentar a resiliência

Desde o nascimento até a vida adulta, 
crianças e jovens passam regularmente por mu-
danças e, em sua grande maioria, são mudanças 
sobre as quais têm pouco controle. Crianças e 
jovens resilientes dominam diversas tarefas do 
desenvolvimento à medida que passam da in-
fância para a adolescência; ao formarem víncu-
los seguros e fortes com seus cuidadores, eles 
desenvolvem autocontrole, modulação emo-
cional, relações com seus pares e dominam o 

>



19Barankin APERFEIÇOAR A RESILIÊNCIA DE
ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 2, p. 17-22, maio 2013Adolescência & Saúde

ambiente escolar. Na adolescência, enquanto 
passam pelas mudanças físicas e hormonais 
da puberdade, começam a assumir responsa-
bilidades de adulto nas tomadas de decisão, 
avançando em sua educação e estabelecendo 
uma identidade social e sexual estável. Embora 
a mídia retrate a adolescência como um perío-
do de tremenda reviravolta, estresse e confl ito, 
a maioria dos adolescentes é bem-sucedida na 
escola, apegada às suas famílias e comunidades, 
e reconhece que adultos podem cuidar, ensinar, 
guiar protegendo-os ao longo de sua jornada. 

Os fatores individuais a seguir, contribuem 
com a resiliência nos jovens: temperamento, 
poder de aprendizagem, estabilidade emocional, 
capacidade de controlar a raiva e superar frustra-
ções rapidamente. 

Algumas estratégias para lidar com os fato-
res acima mencionados incluem: proporcionar a 
crianças e jovens experiências variadas e estimu-
lantes que sejam apropriadas para suas idades; 
incentivar os jovens a participarem de feiras de 
ciência, concursos de soletração, atividades es-
portivas; ajudar, em tempo hábil, crianças com 
difi culdades em tarefas de aprendizado básico 
– desenvolvimento da fala e linguagem, leitura, 
escrita e matemática. Outras incluem incentivar 
os jovens a expressarem seus sentimentos e, em 
seguida, responder, respeitando seus sentimen-
tos, ensiná-los a serem sensíveis aos sentimentos 
dos outros; ensiná-los estratégias de relaxamen-
to e de controle da raiva.

Outros fatores individuais que contribuem 
para a resiliência incluem autoimagem positiva, 
confi ança, otimismo e pensamento positivo, capaci-
dade de resolver problemas, tomar decisões, resolver 
confl itos e administrar o estresse. Boas competên-
cias sociais, tais como assertividade, demons-
tração de preocupação, empatia e humor, são 
essenciais para se criar resiliência. Algumas infor-
mações úteis para criar resiliência incluem contra-
por o pensamento negativo de crianças com uma 
forma mais otimista e positiva de avaliar a situa-
ção, ajudá-las a estipular metas positivas e manter 
a autodisciplina, conscientizar jovens sobre várias 
estratégias educativas para lidar com e superar o 

estresse, e incentivá-las a desenvolver um sentido 
de competência baseado em seus talentos e habi-
lidades. Para melhorar as potencialidades sociais 
de jovens, ensinar-lhes competências básicas de 
comunicação e resolução de confl itos; demons-
tração e boas competências sociais e comporta-
mento positivo, tais como o cuidado e o respeito; 
e incentivá-los a serem assertivos. 

A contribuição do componente saúde física 
do jovem para a resiliência pode ser abordada ao 
incentivá-los a estarem em forma, a serem ati-
vos, animados e bem alimentados. Desenvolver 
resiliência em jovens envolve prevenir doenças, 
assim como reduzir o impacto geral de proble-
mas de saúde na vida pessoal.  Asma, diabetes, 
epilepsia, câncer e internações repetidas são 
condições que têm  impacto sobre o mundo 
emocional e social do jovem. É preciso incentivar 
crianças e adolescentes a usarem capacetes para 
andar de bicicleta e cintos de segurança em au-
tomóveis, certifi car que vão regularmente ao pe-
diatra, apoiar jovens com defi ciências, incluindo 
problemas visuais e auditivos, prevenir o bullying 
e o ostracismo, ajudar os jovens a entenderem 
a natureza de sua doença e os tratamentos dis-
poníveis, assegurar que sua educação não seja 
interrompida quando estão doentes e que man-
tenham contato com suas famílias e amigos. 

Fatores familiares essenciais
que afetam a resiliência

O con ceito de resiliência, da forma desen-
volvida no trabalho do epidemiologista James 
C. Anthony³ e do psiquiatra infantil Michael 
Rutter4, refere-se à capacidade de indivíduos, fa-
mílias ou comunidades suportarem e reagirem 
a experiências adversas. Estudos do desenvol-
vimento a longo prazo, tais como o de Emmy 
Werner e Ruth Smith, documentam a capacida-
de de o indivíduo superar adversidades5. Wer-
ner e Smith acompanharam quase 700 crianças 
havaianas desde seu nascimento (em 1955) até 
a vida adulta. As crianças foram criadas em am-
bientes de alto risco com elevados níveis de po-
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breza, problemas como abuso de álcool e outras 
drogas, abuso físico e sexual e doença mental. 
Mas, apesar desses fatores de risco, a maioria 
das crianças cresceu e foi, não apenas bem-su-
cedida, segundo os padrões da sociedade, mas 
se tornou “confi ante, competente e atenciosa”6.

Enquanto estudos iniciais identifi caram os 
traços pessoais, isto é, os congênitos ou adqui-
ridos sem infl uência externa, como sendo es-
senciais para a resiliência, hoje já se reconhece 
que ela é o resultado de uma interação sutil de 
fatores de proteção inerentes aos indivíduos, fa-
mílias e à comunidade.

Fatores de proteção familiares são, na ver-
dade, os principais aspectos que defi nem uma 
boa vida familiar. Com base em nossa experiên-
cia clínica e consenso especializado, são apre-
sentadas algumas estratégias de como profi ssio-
nais trabalhando com famílias podem ajudá-las 
a aumentarem a resiliência dos seus fi lhos7.

A seguir, são listadas algumas estratégias 
úteis e efi cazes que aumentarão a resiliência fa-
miliar e os fatores de proteção8:

Promover a comunicação efetiva. As fa-
mílias fomentam a resiliência quando permitem 
que todos os seus membros expressem suas 
emoções, seus pontos de vista e preocupações e 
os fazem sentir que estão sendo ouvidos atenta-
mente. Clínicos podem mostrar a comunicação 
efi caz durante as sessões de terapia, por exem-
plo, demonstrando a pais e fi lhos como usarem 
declarações com “Eu” – “Eu estou preocupado 
quando você não vem para casa logo depois 
da escola porque não sei onde você está” – de 
modo que membros da família não se sintam 
julgados ou culpados. Clínicos podem ajudar os 
membros da família a escutarem bem, aconse-
lhando-os a não interromper os outros, a con-
sentir com a cabeça e a fazer perguntas apro-
priadas.  Clínicos, às vezes, precisam explicar aos 
pais que os fi lhos têm o direito de expressar seus 
sentimentos e serem ouvidos.

Clínicos podem sugerir reuniões familiares 
informais, semanalmente, para planejar a sema-
na, discutir questões atuais ou futuras e con-
versar sobre problemas. Se algum membro da 

família tiver difi culdades em controlar seu gênio 
quando for se comunicar, os clínicos podem in-
tegrar técnicas de controle da raiva nas sessões 
ou sugerir um programa de controle da raiva.

Ajudar as famílias a desenvolver compe-
tências para resolução de problemas. Clíni-
cos, educadores e terapeutas podem agir como 
mediadores para ajudar famílias a resolverem 
confl itos.  Podem, também, ensinar-lhes alguns 
passos para resolução de problemas que incluem 
aprender a identifi car o problema, pensar juntos 
em possíveis soluções, avaliar as possibilidades, 
decidir a melhor solução, experimentar e avaliar 
o resultado. Clínicos não devem julgar e devem 
se manter sensíveis para ajudar as famílias a man-
ter atitudes positivas, mesmo diante de desafi os9.

Ensinar aos pais um estilo parental au-
toritativo. Pesquisas já demonstraram que o 
estilo parental é um dos principais fatores deter-
minantes do bem-estar de crianças e não a es-
trutura familiar. O psicólogo Laurence Steinberg 
cunhou o termo “autoritativo” (“authoritative”) 
para descrever o estilo parental que mais pro-
vavelmente fomenta a resiliência de crianças10. 
Adultos autoritativos:

  são afetuosos, cuidadosos e carinhosos, 
mesmo quando expressam sua desaprova-
ção com o comportamento da criança; 

  apresentam regras firmes, claramente 
definidas;

  disciplinam de maneira construtiva, justa e 
consistente, reconhecendo que a disciplina 
é uma forma de ensino, e não de castigo;

  têm expectativas apropriadas para seus fi -
lhos, de acordo com a etapa de desenvol-
vimento físico, emocional e intelectual dos 
mesmos; e

  elogiam seus fi lhos por seus esforços e 
realizações.
Clínicos podem motivar pais a participa-

rem de grupos de pais ou a se inscreverem em 
programas de treinamento de competências 
parentais para desenvolver um estilo parental 
mais autoritativo. Os pais precisam saber que 
reconhecer os esforços e as realizações dos fi lhos 
ajuda a criar confi ança, autoestima e resiliência.
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Incentivar famílias a passarem mais tem-
po juntas e apoiar o envolvimento da família 
extensa e da comunidade. Terapeutas podem 
ajudar seus clientes a buscarem o apoio de um 
membro da família extensa para ajudar a cuidar 
das crianças, especialmente quando um ou os 
dois pais têm problemas com o uso de substân-
cias ilícitas ou de saúde mental. “Terapeutas po-
dem recrutar o apoio das famílias,” afi rma Froma 
Walsh, uma especialista em resiliência familiar11. 
Clínicos também podem ajudar seus clientes a 
acessarem creches subsidiadas, programas ex-
tracurriculares e colônias de férias.

Ajudar famílias a desenvolver um senti-
mento de pertencimento e segurança e pro-
mover crenças compartilhadas. Crianças ten-
dem a crescer de maneira resiliente quando têm 
um sentimento de pertencimento e segurança. 
Clínicos podem ajudar as famílias a transmitir 
um sentimento de pertencimento ao incentivá-
-las a celebrarem aniversários e outras datas fes-
tivas, tanto seculares como religiosas, juntas. 

Eles podem ajudar as famílias a contatar 
suas comunidades de fé. “O alimento espiritual 
também pode ser encontrado fora do domínio 
da religião formal, através de um contato pes-
soal profundo com a natureza, a música e as ar-
tes ou um poder altíssimo”, diz Walsh11.

Fatores ambientais que afetam a resiliência

As características dos ambientes (comu-
nidades ou sociedades) podem afetar profun-
damente a saúde e a resiliência das mesmas. 
Alguns fatores ambientais que afetam a re-
siliência de jovens incluem condições físicas 
(acesso a alimento, moradia, escolas e recursos 
recreativos) e condições sociais (sentimento de 
inclusão e pertencimento a comunidades e a 
sociedade em geral, independentemente de 
gênero, etnia, religião ou orientação sexual). 
Igualdade de emprego, renda sufi ciente e aces-
so a serviços sociais também constituem os as-
pectos sociais do ambiente.

Os principais fatores ambientais que afe-
tam a resiliência incluem – condições sociais, in-
fl uência da mídia, inclusão social independentemen-
te de gênero e cultura, nível socioeconômico e acesso 
a educação e saúde. Outro fator importante é a 
participação dos jovens no mundo que os cerca. 
A aceitação das diferenças sociais, culturais e ét-
nicas contribui para a autoestima e a resiliência.

Deve-se aceitar e celebrar as diferenças 
na escola e na comunidade; ensinar aos jovens 
uma atitude respeitosa positiva perante gêneros 
e culturas diferentes; ajudar os jovens que so-
frem com preconceitos e discriminação a aceitar 
a diversidade. As pessoas que lidam com essa 
faixa etária precisam ser defensoras dos jovens, 
convencendo governos municipais, estaduais e 
federais a fi nanciar programas que apoiarão os 
jovens e suas famílias através de moradias aces-
síveis, escolas seguras, creches adequadas e es-
colas públicas de alta qualidade.

Mensagens na mídia podem ajudar ou pre-
judicar os jovens. A exposição à televisão, webcasts 
e websites transmitem ideias, pontos de vista e va-
lores, de modo que é preciso ensinar os jovens a 
avaliar a mídia de maneira crítica e convidá-los a 
publicarem ou transmitirem seus pontos de vista 
assim como restringir o conteúdo violento.

Chamada para Ação

Os jovens precisam de oportunidades para 
assumir responsabilidades, resolver problemas e 
tomar decisões nas escolas e nas comunidades.

Deve-se defender programas que ajudem 
os jovens com defi ciências mentais e físicas; ofe-
recer programas de baixo custo de treinamento 
de pais e redução do estresse.  Nas escolas, a 
percepção de necessidades especiais e o apoio 
ótimo a estudantes necessitados aumentarão a 
resiliência dos jovens.  O Governo deve ser pres-
sionado para disponibilizar bolsas de estudo que 
incentivem os jovens a concluírem o bacharela-
do ou a formação profi ssional. O sistema de saú-
de está envolvido com a promoção, prevenção 
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e tratamento da saúde. A resiliência dos jovens 
é bem amparada quando existe um sistema ro-
busto de saúde pública que defende programas 
e políticas que promovem o bem-estar de crian-
ças, jovens e suas famílias.

A atenção pré-natal, campanhas informati-
vas sobre estilos de vida saudáveis, restringindo 
poluentes químicos e tabagismo, apoio a jovens 
de famílias com problemas de saúde mental e 
vício são essenciais na promoção da saúde e 
no desenvolvimento da resiliência de crianças e 
adolescentes. 

CONCLUSÃO

Ambientes de alto risco, tais como pobreza, 
problemas com drogas, abuso e doença dos pais, 
representam fatores de risco nas vidas dos jovens 
e afetam negativamente sua resiliência, ao pas-
so que, comunidades solidárias, acesso à saúde e 
educação, famílias coesas e força individual pro-
movem a resiliência e criam fatores de proteção.

A promoção da saúde mental é uma nova 
e animadora abordagem. Ao se aprender a nu-
trir a resiliência em jovens e famílias, também 
se estará envolvido em estratégias de promoção 
da saúde, em cuidar dos indivíduos, das famí-
lias e das comunidades onde vivem, aproveitar 
suas forças e lhe dar oportunidades.  No livro 
“Growing Up Resilient”, são discutidas maneiras 
de fortalecer indivíduos, famílias e ambientes e 
formas de desenvolver a resiliência de crianças 
e jovens: competências sociais e de adaptação, 
pensamento positivo e autoimagem positiva, co-
municação efetiva e estilo parental consciente, 
assim como, comunidades seguras com acesso 
a escolas e clínicas de saúde que dão aos jovens 
oportunidades para que possam desenvolver-se 
em momentos desafi adores.

Desenvolvimentos futuros no campo da re-
siliência abordarão a interação de genes, a expe-
riência na resiliência humana e o entendimento 
do potencial de expansão e plasticidade cerebrais 
no desenvolvimento e nas mudanças positivas.
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RESUMO
Objetivo: Revisar o que se conhece da etiologia e do impacto do uso de substâncias por adolescentes e jovens, e promover 
as respostas que destacam uma perspectiva da comunidade. Fonte de dados: A literatura internacional, especialmente 
experiências observadas do trabalho nos países em desenvolvimento. Conclusão: O uso de substâncias por adolescentes 
e jovens é um fenômeno complexo que atende a muitas das suas necessidades. Os clínicos precisam reconhecer o papel 
que podem desempenhar e as competências a contribuir através de trabalho em e com comunidades, e não apenas em 
ambientes clínicos.
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ABSTRACT
Objective: To review what is known of the aetiology and impact of substance use by adolescents and young people, and 
promote responses that highlight a community perspective. Data Sources: International literature, especially experiences 
drawn from work in developing countries. Conclusion: The use of substances by adolescents and young people is a 
complex phenomenon that meets many of their needs. Clinicians need to recognize the role they can play and skills they 
can contribute via working in and with communities, and not only in clinical settings.
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ESTABELECENDO O CENÁRIO

A adolescência é um período de experi-
mentação, exploração, curiosidade e busca de 
identidade e, parte de tal busca, envolve alguma 
tomada de riscos. Dentro de um ambiente de 
infl uência social, de pares e expectativas, junta-
mente com a fácil disponibilidade de uma ampla 
variedade de substâncias, o uso de drogas pode 
tornar-se um aspecto do processo de desenvol-

vimento1,2. A adolescência é também um perío-
do no qual muitos padrões de comportamentos 
tornam-se mais entrincheirados, incluindo o uso 
de substâncias e problemas comportamentais 
associados3.

O uso de drogas geralmente não é irracional 
ou patológico, mas funcional. Ao serem questio-
nados, os adolescentes dos países desenvolvidos 
e em desenvolvimento citam o tédio, a curiosida-
de e o querer se sentir bem (ou melhor) como os 
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ploração comercial sexual. Finalmente, o aumen-
to de suicídio e de homicídio entre os jovens, nos 
países desenvolvidos em particular, é frequente-
mente associado ao uso de substâncias9.

Jovens usuários de substâncias podem tor-
nar-se alienados em suas comunidades, experi-
mentando o estigma e a discriminação, tornan-
do-os mais difíceis de alcançar e mais vulneráveis 
a problemas sociais de saúde. Mau desempenho 
escolar, abandono precoce dos estudos e insu-
cesso são as maiores consequências, reduzindo 
as oportunidades de emprego produtivo e de in-
dependência. Álcool e outras substâncias estão 
intimamente inter-relacionados com problemas 
crescentes de violência, crimes e comportamen-
to antissocial. O uso de substâncias pelos pais e 
adolescentes muitas vezes aumenta a tensão na 
família, o que pode resultar em ruptura familiar 
e abusos. No entanto, o uso de substâncias pode 
trazer aparentes recompensas como uma forma 
de escapada e de suposto status, e estes resulta-
dos percebidos podem estar associados com a 
presunção de minimização dos riscos ou com o 
fato dos mesmos serem ignorados6.

A idade em que ocorre o início, principal-
mente a intensifi cação e a manutenção do uso 
de substâncias, é sempre crucial na avaliação do 
adolescente. O uso intensivo e/ou prolongado 
pode interferir com os processos essenciais de 
amadurecimento e desenvolvimento, produ-
zindo "atrasos de desenvolvimento"3. Recentes 
entendimentos do desenvolvimento cerebral e 
neurobiológico destacam riscos potenciais do 
uso de substâncias durante este período de de-
senvolvimento que, atualmente, é considerado 
como extensivo até meados dos 20 anos.

O ônus da doença e da morbidade asso-
ciadas ao uso de substâncias por adolescentes 
tende a não ser distribuído uniformemente, mas 
aumenta em adolescentes mais vulneráveis e nos 
mais jovens. Mais sujeitos a isto estão os adoles-
centes muito jovens, atraídos pelo mesmo sexo, 
populações/culturas minoritárias, jovens traba-
lhadores, pais jovens e àqueles em situação de 
reclusão pela justiça. Uma preocupação especial 

principais motivos para iniciar essa prática. Ou-
tras funções proporcionadas pelo uso da substân-
cia associadas à sua manutenção são para aliviar 
a fome e a dor, para a aceitação social/de pares, 
para manter-se acordado, para dormir ou para 
sonhar e para o prazer4. Portanto, o uso da subs-
tância é, muitas vezes, visto pelos jovens como 
uma solução e não um problema.

A maioria dos jovens que experimenta dro-
gas não continua a sua utilização ou não desen-
volve problemas signifi cativos. Para aqueles que 
experimentam, as consequências são determi-
nadas, em grande parte, pelo contexto cultural, 
legal, social e econômico do uso. Danos podem 
resultar diretamente do uso que os jovens fazem 
de substâncias de sua propriedade, assim como 
daquelas vivenciadas com pessoas próximas, in-
cluindo jovens, familiares e outros adultos. Danos 
também resultam da criminalização dos usuários, 
em particular da sua prisão, que pode aumentar 
a sua marginalização e fazê-los experimentar o 
estigma, diminuindo o seu acesso e participação 
em intervenções para abordar qualquer dano re-
lacionado ao uso de substâncias2, 5, 6, 7.

Como o uso de substâncias está associado 
a muitos comportamentos de risco, intervenções 
amplas e abrangentes, em vez de restritas, são 
necessárias para lidar com a variação dos tipos 
de drogas disponíveis8. Há associações específi -
cas perigosíssimas relacionadas ao uso das subs-
tâncias. Por exemplo, o aumento do hábito de 
injetar-se tem contribuído signifi cativamente 
para o crescimento de registros relacionados ao 
HIV, hepatite e outras infecções. Jovens injetores 
são mais propensos a se envolverem em com-
portamentos mais arriscados do que injetores 
mais velhos. O comportamento sexual de risco, 
quando intoxicado, aumenta o risco de gravidez 
não planejada e de doenças sexualmente trans-
missíveis (DST). Acidentes em ruas e estradas 
estão muitas vezes associados ao uso de álcool, 
e são uma das principais causas de mortalidade 
e de lesões entre os jovens. Para sobreviver, os 
jovens podem colocar-se em risco de violência, 
trabalhando na indústria de drogas ilícitas e ex-
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é em relação aos adolescentes de minorias étni-
cas e religiosas, as crianças das sociedades dilace-
radas por guerra, refugiados, imigrantes, jovens 
indígenas, adolescentes que vivem nas ruas e 
outros grupos de adolescentes marginalizados, 
como os jovens atraídos pelo mesmo sexo. Um 
maior risco resulta da interação do indivíduo em 
sua comunidade, com fatores de risco mais am-
plos, familiares e sociais, sem a devida proteção. 
Além disso, os riscos são maiores para experi-
mentadores de drogas com acesso limitado a in-
formações precisas, equipamentos e suportes, e 
para usuários dependentes crônicos5, 9, 10. 

Adolescentes do sexo feminino têm ques-
tões específi cas em relação ao uso de substâncias 
que requerem mais atenção. Além das fi siológi-
cas, existem as diferenças sociais e econômicas 
que incidem sobre o seu comportamento e sua 
saúde. Muitas vezes, as adolescentes são levadas 
ao consumo de substâncias por seus parceiros 
do sexo masculino, e parte deste uso pode ser 
mantida para as envolvidas no trabalho de ex-
ploração comercial sexual por seus "cafetões". 
Agressão sexual pode ser mais comum para as 
adolescentes do que para os adolescentes, e 
aquelas que vivem 'na rua' tendem a apresentar 
maiores níveis de estresse psicossocial e eventos 
de vida negativos do que os adolescentes e ho-
mens jovens. A gravidez é também uma questão 
importante para elas, e as usuárias de substân-
cias são frequentemente vistas mais negativa-
mente do que jovens do sexo masculino. Além 
disso, em muitas partes do mundo, as adoles-
centes têm menos oportunidades econômicas e 
recebem quantidades menores e menos nutriti-
vas dos alimentos do que seus irmãos homens9. 
Todos estes fatores têm implicações signifi cati-
vas para a saúde, especialmente quando se inicia 
o uso de substâncias.

Os adolescentes que desenvolvem padrões 
de uso regular e problemático ou prejudicial pa-
recem diferir daqueles que apenas experimen-
tam ou mantêm o uso irregular. Características 
de personalidade, diferenças individuais na vul-
nerabilidade, difi culdades na família, associação 

com as substâncias usando pares de amigos, 
exposição a substâncias, ambientes comparti-
lhados e não compartilhados, e o acúmulo de 
desvantagem social parecem desempenhar pa-
péis importantes no desenvolvimento compor-
tamental do uso de substâncias. A interação des-
sas variáveis em culturas e situações particulares, 
ou em contextos amplos variados, é crucial3. 
Além disso, muitos daqueles que utilizam subs-
tâncias regularmente também experimentam 
outros problemas, tais como o insucesso escolar, 
problemas de saúde mental e comportamentos 
criminosos que requerem atenção.

Os caminhos para o uso de substâncias 
problemáticas ou prejudiciais são infl uenciados 
pelos diferentes contextos dentro dos quais o jo-
vem vive: por que, como e onde substâncias são 
usadas e outros fatores estão associados como 
sexo e neurobiologia. A proposta de "via cau-
sal” é apresentada a seguir (Departamento de 
Assuntos Indígenas - Department of Indigenous 
Affairs (DIA), 2005)11. Baseia-se em uma pesqui-
sa que descreve as vias de interligação de casca-
tas de eventos a partir de pontos-chave na vida. 
Estas vias identifi cam as condições existentes 
nos primeiros anos de vida que podem causar 
cumulativamente desvantagem social e econô-
mica mais tarde na vida. Os caminhos de vida 
podem conduzir à resiliência e resultados posi-
tivos, ou negativamente para uma redução da 
capacidade para responder a eventos da vida e a 
resultados sociais adversos.

Compreender as vias causais permite o de-
senvolvimento e a implementação de interven-
ções efi cazes, que poderiam ser direcionados 
estrategicamente aos pontos críticos nas vias. A 
Figura a seguir mostra que as intervenções em 
pontos críticos nas vias causais podem levar à 
resiliência necessária para evitar resultados ad-
versos mais tarde na vida. Focaliza os pontos-
-chave no desenvolvimento de uma pessoa, nos 
quais os maiores ganhos podem ser alcançados 
e, assim, espera-se que saúde e resultados so-
ciais precários possam ser evitados ou minimiza-
dos - incluindo o uso de substâncias.
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Caminhos de Risco Cumulativos para Suicídio, Violência e Crime

Fonte: Department of Indigenous Affairs (DIA), 2005.

Desenvolvimento neurológico 
(cerebral) no útero e na infância

Falta de trabalho &
papel significativo

Disponibilidade de
drogas nocivas

Afiliação com
pares desviantes

Ambiente escolar
não favorável 
(exposição ao 
bullying / racismo)

Dificuldades na
escola e no 
aprendizado Problemas

com pares

Baixa 
autoestima

Pouca 
habilidade na 
resolução de 
problemas

Pensamento 
padrão 
negativo

Dificuldades 
psicossociais 
crescentes

Dieta e 
nutrição

Fatores 
genéticos

Pais 
adversos e 
exposição 
à violência

baixo status 
socioeconômico, infecções 
maternas, uso de drogas e 
exposição a neurotoxinas

Autorregulação de 
emoção, atenção 
& interação social

Uso de drogas 
nocivas e álcool

Estresse agudo / 
perda significativa

Depressão

Crime &
violência

Comportamento
suicida

Tempo

Entendendo as Vias Causais

Realização pessoal, 
competência social e 
resiliência emocionalCaminhos para a Resiliência

Gravidez saudável, 
tabagismo materno 
reduzido, pouco uso
de álcool e drogas

Fatores 
genéticos

Desenvolvimento ideal 
do cérebro no útero e 
infância precoce

Autorregulação efetiva 
de emoção, atenção e 
interação social

Aprendizado efetivo, 
habilidades para comunicação 
e solução de problemas

Sucesso acadêmico & 
outras realizaçõesPais Responsáveis 

(ex: estimulação de 
cuidados adequados e 
monitoramento)

Senso de autoeficácia 
e autoestima

Senso de 
conectado 
socialmente

Crianças 
saudáveis e 

entendimentos 
claros

Reduzida 
exposição 
a drogas 
nocivas

Interação 
positiva 

com pares
Interação 

positiva com 
adultos

Disponibilidade de exemplos 
positivos de adultos e atividades 

de engajamento comunitário

Ambiente social e econômico de apoio à criação dos filhos 
– especialmente sem pobreza e exposição à violência

Oportunidades de realização e 
reconhecimento pelos feitos

Nutrição saudável no útero, na infância e na adolescência Tempo



27Howard JOVENS, DROGAS E REDES COMUNITÁRIAS

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 2, p. 23-33, maio 2013Adolescência & Saúde

O QUE PODE SER FEITO?

A literatura sobre o que funciona em re-
lação à redução de crimes juvenis e ao uso de 
substâncias oferece algum direcionamento so-
bre como seguir adiante, enfatizando o papel da 
promoção de resiliência, com base em orienta-
ções sobre fatores de proteção e benefícios para 
a comunidade neste esforço.

Um artigo preparado para o Décimo Pri-
meiro Congresso das Nações Unidas sobre Pre-
venção ao Crime e Justiça Criminal, realizado 
em Bangkok, em 18-25 abril de 200512 (ONU, 
2005), observou a relação entre:
  crescente urbanização
  aumento das disparidades entre a renda e o 
acesso aos serviços

  aumento da criminalidade juvenil, violência e 
vitimização - agressores e vítimas

  aumento do uso de substâncias entre os jovens
  colapso dos valores culturais tradicionais e re-
des sociais

  aumento da exclusão de jovens em popula-
ções de risco e de minorias

  privatização do espaço público
  medo e insegurança pública e pressão para 
responder a criminalidade juvenil.

O documento indicava que a prevenção do 
crime deve ser integrada em uma “via transver-
sal em todas as políticas e programas sociais e 
econômicos, incluindo emprego, educação, saú-
de, habitação e planejamento urbano, justiça e 
serviços sociais...” e que “as estratégias devem 
ser construídas em parcerias de cooperação en-
tre instituições governamentais e ministérios, da 
comunidade e organizações não governamen-
tais, do setor empresarial e da sociedade civil”12.

Revisões e análises recentes têm enfatizado 
que o desenvolvimento de comportamentos an-
tissociais, incluindo a criminalidade e uso de subs-
tâncias, é um processo complexo que envolve in-
terações entre indivíduo, família, escola, colegas 
e risco da comunidade e fatores de proteção (ver 
esquemas de DIA de 2005). Da mesma forma, 

as soluções precisam ser multimodais e incluir in-
tervenções dirigidas, que envolvam o indivíduo, 
família, escola, pares e comunidade - reduzindo 
ou minimizando o impacto de fatores de risco e 
desenvolvendo ou melhorando os fatores de pro-
teção em todos os níveis. 2, 5, 13, 14, 15, 16, 17.

O que sabemos sobre o que NÃO fun-
ciona bem, ou simplesmente não funcio-
na, para os adolescentes envolvidos no 
uso de substâncias e/ou crimes?

  Abordagens médicas isoladas

  Abordagens psicoterapêuticas isoladas

  Castigo grave e injustifi cado, consequências 
irracionais

  Detenção, sustos rápidos e curtos, 
institucionalização

  Apenas dizer "não" isoladamente

  Campanhas de medo

  Abordagens de muitos meios de comunicação 
em massa – que são muito lembradas, mas e a 
mudança de comportamento?

  NA Narcóticos Anônimos/AA Alcoólatras 
Anônimos isoladamente 

  Ficar “isolado” é importante e negativo

Por que eles não funcionam?

  Ignoram o "porquê" dos adolescentes usarem as 
drogas

  Presumem que as razões para o uso de qualquer 
droga são as mesmas

  Ignora as questões de “perda e luto” no término 
do uso de drogas

  Objetivos muito amplos ou muito específi cos

  Realizado por pessoas despreparadas ou 
inadequadas

  Uso de linguagem/estilo/mídia imprópria

  Não envolvem as pessoas-alvo adolescentes e 
jovens

  São apenas baseadas em campanhas de 
abstinência 

  Ignora que "nós" criamos a confusão, e "nós" 
(todos), não "eles", são os que precisam ser parte 
da solução

>
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O que as evidências mostram que "funcio-
nam" para reduzir o uso de substâncias e crimes?

As evidências sugerem que "as abordagens 
mais efi cazes são aquelas que:
(a) trabalham para incluir, em vez de excluir os 

adolescentes;
(b) trabalham com uma gama de serviços lo-

cais e parceiros, incluindo organizações co-
munitárias; 

(c) equilibram os investimentos em interven-
ções precoces, educação social e cidadania 
com o desenvolvimento de "conexão" com 
as abordagens de controle do crime; 

(d) incluem programas direcionados e com ob-
jetivos para reforçar os fatores que protegem 
áreas específi cas ou grupos de risco, usando 
programas bem elaborados e bem imple-
mentados, incluindo alternativas baseadas 
na realidade da comunidade em vez de so-
mente repressão e prisão12, 14.

O que parece funcionar melhor?

  Intervenções baseadas nas melhores evidências 
disponíveis

  Intervenções direcionadas aos fatores de risco e de 
proteção

  Intervenções nos primeiros estágios da vida

  Abordagens que buscam respostas - equilibradas 
e com consequências aceitáveis para o 
comportamento

  Intervenções multimodais que envolvam o jovem, 
a família, escola, pares e a comunidade

  Abordagens terapêuticas familiares sistêmicas

  Desenvolvimento de habilidades, especialmente 
habilidades de vida

  Abordagens participativas

  Atenção prioritária aos determinantes sociais

  Mudança de ‘culturas’- em relação ao hábito de 
beber, por exemplo, nos esportes

Alguns exemplos sobre ‘o que funciona na 
prevenção do uso de substâncias’:

Pré-natal:

  Prevenir para postergar a gravidez em mães 
adolescentes e vulneráveis

  Visitas à família e ao domicílio (programas de 
prevenção e atenção primária)

  Serviços de saúde da criança

0-11 anos:

  Visitação familiar

  Serviços de saúde da criança

  Educação dos pais

  Preparação dos programas escolares

  Organização escolar e gestão do comportamento

  Educação sobre drogas na escola

  Intervenções familiares

12+ anos:

  Educação dos pais

  Educação sobre drogas na escola

  Leis, regulamentação e policiamento

  Preços/Impostos (ex.: álcool e tabaco)

  Aconselhamento terapêutico

  Abordagens comunitárias

  Alguns meios de comunicação (especialmente, o uso 
de 'personagens'/'situações' em novelas populares)

  Tratamento adequado e apropriado para 
adolescentes 

National Drug Research Centre and the Centre for Adolescent 
Health, 2004
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O tratamento funciona?

Sabemos que:

  Algum tipo de tratamento baseado em evidências 
é geralmente melhor do que nada

  Nenhum tratamento é necessariamente melhor 
do que outro.

  Tratamento residencial não deve ser superior a 
cerca de 3 meses.

  Manter as mudanças é sempre difícil, mas possível.

  Incluir CBT (Terapia cognitivo-comportamental) e 
envolvimento da família melhora os resultados do 
tratamento.

  Abordagens abrangentes melhoram os resultados. 
Pesquisas demonstram que as intervenções efi cazes 
para os adolescentes podem ser alcançadas por 
meio de serviços abrangentes ou interligados, 
que são direcionados às necessidades de grupos 
específi cos de jovens vulneráveis, e que são 
apoiados pelas autoridades locais.

  Redes comunitárias fazem parte do tratamento 
e apóiam as intervenções.

  Uma comunidade de apoio é ESSENCIAL.

Enquanto nenhuma intervenção faz a diferença para 
todas as crianças/jovens "em risco" e que vivem em 
situações de risco, cada uma pode trazer resultados 
positivos para muitos.

  Elas reforçam:
  Relacionamentos e oportunidades

  Elas fortalecem:
  Redes e conexões 

ABORDAGEM DE
CAPACIDADES E BENS

Caracteristicamente, agências de serviços 
humanos enfatizam seus serviços nas necessi-
dades/défi cits/problemas do indivíduo, famí-
lia, vizinhança e comunidade. Esta ênfase ne-
gativa comunica um sentimento de fracasso e 
impotência, reforçando as baixas expectativas, 
criando dependência de recursos externos e em 
soluções criadas pela agência, desencorajando 
indivíduos e comunidades a moverem-se na di-
reção de resultados positivos.

Ao mesmo tempo, uma ênfase positiva sobre 
resiliência e os fatores/ativos/forças de proteção:

  transmitem uma sensação de esperança,
  estabelecem expectativas para o sucesso den-
tro das capacidades de um indivíduo,

  promovem capacitação e independência,
  põem em movimento forças para a melhoria18.

Um exemplo de tal abordagem de resiliên-
cia são os estudos focalizados no que "protege 
os jovens do mal" e confi rmam a matéria que 
"conexões" importam para:
  a família,
  um adulto de apoio fora da família,
  a escola,
  algo espiritual19.  

O Search Institute20 identifi cou quarenta 
“ativos do desenvolvimento". Claro, a lista po-
deria ser expandida. É também claro que a pes-
quisa que identifi cou os "ativos" é fortemente 
dominada pela América do Norte.

Quarenta Ativos do Desenvolvimento 
do Search Institute - blocos de construção.

Ativos Internos:

Apoio Adulto

1. Apoio à família - a vida familiar proporciona altos 
níveis de amor e apoio.

2. Comunicação familiar positiva - jovens e pai(s) 
comunicam positivamente; jovens dispostos 
a procurar aconselhamento dos pais e 
aconselhamento individual.

3. Outros relacionamentos com adultos que não são 
os pais.

4. Vizinhança interessada.

5. Ambiente escolar interessado e dando apoio. 

6. Envolvimento dos pais na escola.

Capacitação 

7. Comunidade valoriza a juventude – jovens 
percebem que os adultos da comunidade 
valorizam os adolescentes.

8. Adolescência tratada como etapa de recursos 
– jovens recebem papéis importantes na 
comunidade.

9. Serviço aos outros - jovem serve na comunidade. 

10. Segurança - em casa, na escola e na vizinhança.
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Limites e Expectativas

11. Limites da família - regras claras e consequências, 
o monitoramento de onde o jovem está.

12. Limites da escola - regras claras e consequências.

13. Limites da vizinhança.

14. Modelos adultos - pai(s) e modelo positivo de 
outros adultos, comportamento responsável.

15. Influência positiva dos pares – modelo de 
comportamento responsável do melhor amigo 
do jovem.

16. Altas expectativas - pai(s) e os professores 
incentivam os jovens a se darem bem.

Uso Construtivo do Tempo

17. Atividades criativas.

18. Programas para a juventude - esportes, clubes, 
organizações na escola e/ou na comunidade.

19. Comunidade religiosa – atividades baseadas na fé. 

20. Tempo em casa – várias noites por semana.

Search Institute (2004)

Ativos Externos

Compromisso com a Aprendizagem

21. Motivação para a realização - motivação para ser 
bem sucedido na escola.

22. Engajamento na escola - participam ativamente 
no aprendizado.

23. Dever de casa – pelo menos 1 hora de dever de 
casa para cada dia escolar.

24. Ligação com a escola - se preocupa com sua 
escola.

25. Leitura por prazer - lê 3 ou mais horas por 
semana por prazer.

Valores Positivos 

26. Interesse - grande valor em ajudar outras pessoas.

27. Igualdade e justiça social - grande valor na 
promoção da igualdade e redução da fome e da 
pobreza.

28. Integridade - age sobre convicções e se impõe 
com os seus direitos.

29. Honestidade – conta a verdade mesmo quando 
não é fácil.

30. Responsabilidade – aceita e assume a 
responsabilidade pessoal.

31. Limites – em relação à atividade sexual e uso de 
álcool ou outras drogas.

Competências Sociais

32. Planejamento e tomada de decisões - sabe como 
planejar com antecedência e fazer escolhas.

33. Competência interpessoal - empatia, sensibilidade 
e habilidade para fazer amizades.

34. Competência cultural - conhece e sente-se 
confortável com pessoas de diferentes origens 
culturais/raciais/étnicas.

35. Habilidades de resistência - pode resistir à pressão 
negativa e a situações perigosas.

36. Resolução pacífica de conflitos - procura resolver 
conflitos de forma não violenta.

Identidade Positiva

37. Poder pessoal - sente que tem controle sobre 
"coisas que acontecem comigo".

38. Autoestima.

39. Senso de propósito - “minha vida tem um 
propósito”.

40. Visão positiva do futuro – otimista sobre seu 
futuro pessoal.

Search Institute (2004)

A EVIDÊNCIA

A análise dos dados das pesquisas20 de mais 
de 250 mil adolescentes entre a 6a e 12a série 
mostrou que o número de ativos apresentado 
por um jovem é correlacionado com a presença 
ou ausência de comportamentos de risco. Ou 
seja, quanto mais ativos, menos comportamen-
tos arriscados (por exemplo, violência, compor-
tamento antissocial, uso de drogas, beber e di-
rigir, depressão,  jogos de azar, relação sexual). 
Alguns destes dados são apresentados na Tabela 
a seguir. Além disso, com mais ativos, qualquer 
aparecimento de comportamentos de risco ten-
de a ser postergado.

A pesquisa também indica que uma co-
munidade que toma medidas para aumentar o 
número de ativos de desenvolvimento para sua 
juventude terá menos jovens que evidenciam 
comportamentos de risco, e mais jovens que são 
resistentes e que alcançam resultados positivos.

>
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As abordagens, brevemente descritas aci-
ma, se encaixam bem com as chaves para o su-
cesso da OMS no desenvolvimento de serviços 
para os jovens7.

A OMS sugere como “chaves para o suces-
so” no que tange ao desenvolvimento de servi-
ços para os jovens:

  Colocar a juventude no centro das atenções e 
prioridades

  Abordar vários problemas de saúde associados
  Construir e conectar intervenções existentes em 

vários cenários
  Combinar as intervenções
  Respeitar a diversidade cultural
  Criar ambientes seguros e de apoio
  Incentivar atitudes positivas e comportamentos 

de adultos

Comportamento de alto risco por número de ativos para adolescentes: Percentual em cada 
categoria de ativos engajados no comportamento de alto risco.

Número de Ativos

0-1 11-20 21-30 31-40

VIOLÊNCIA
3 ou mais atos de luta, batendo, ferindo uma pessoa, carregando 
ou usando uma arma, ameaçando danos físicos no último ano 

61% 35% 16% 6%

USO DE ÁLCOOL
3 ou mais vezes no mês anterior ou ficou bêbado uma vez ou 
mais nas últimas duas semanas

53% 30% 13% 3%

COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL 
3 ou mais casos de problemas de furtos, com a polícia, ou 
vandalismo no último ano 

52% 23% 7% 1%

USO DE TABACO 
1 ou mais cigarros por dia

45% 21% 6% 1%

BEBIDA E DIREÇÃO
Dirigiu depois de beber ou andou com um motorista que havia 
bebido três ou mais vezes no último ano

42% 24% 19% 4%

USO DE DROGAS ILÍCITAS 
3 vezes ou mais no último ano 

42% 19% 6% 1%

DEPRESSÃO/SUICÍDIO 
Frequentemente depressivo ou já tentou suicídio

40% 25% 13% 4%

Resumo da: Outreach Partnerships, Michigan State University (2002a)21

CONCLUSÕES

O que signifi ca tudo isso para os médicos 
que lidam com os adolescentes? Em primeiro 
lugar, talvez seja necessário voltar a conside-
rar as nossas abordagens, e abandonar o que 
não tem uma base de evidências. Em segundo 
lugar, lembrar que as ligações críticas são cru-
ciais. Embora nenhuma intervenção faça uma 
diferença para todos os jovens em risco, cada 
uma pode mudar substancialmente os resulta-
dos para um percentual considerável. A impor-
tância dos relacionamentos e oportunidades 
na capacitação dos adolescentes para construir 
valores apropriados, habilidades e competên-
cias é clara, e conexões críticas e as relações 
entre os vários ativos são cruciais. Para apoiar 
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este processo, os médicos precisam reconhe-
cer que eles são importantes e que possuem 
conhecimentos específi cos e habilidades que 
podem ajudar com resultados positivos. No en-

tanto, isso requer que valorizem o tempo a ser 
investido nos programas comunitários e com 
os principais agentes sociais de mudança, e não 
apenas o tempo gasto nas suas clínicas.
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RESUMO
O objetivo do trabalho é considerar a base empírica para a importância relativa das infl uências familiares e ligações entre 
pais e fi lhos em termos de fatores de risco e de promoção do desenvolvimento de três difi culdades comportamentais co-
muns na adolescência - abuso de substâncias, comportamento anti-social e comportamento precoce de risco sexual. Foi 
realizada uma análise ecológica dos fatores de risco e de promoção identifi cados em uma amostra de estudos longitudinais, 
a fi m de demonstrar conclusões que são relevantes para uma intervenção efi caz para este grupo etário.

PALAVRAS-CHAVE
Resiliência psicológica, risco, relações familiares.

ABSTRACT
The aim of the paper is to consider the empirical basis for the relative importance of family infl uences and attachments 
between parents and children in terms of risk and promotive factors on the development of three common behavioral 
diffi culties in adolescence – substance abuse, antisocial behaviour and risk in early sexual behaviour. An ecological analysis 
was conducted of the risk factors and promotion identifi ed in a sample of longitudinal studies in order to make conclusions 
that are relevant for effective interventions for this age group.

KEY WORDS
Psychological resilience, risk, family relations.

A importância das relações familiares 
no desenvolvimento das difi culdades 
dos adolescentes: implicações para 
intervenções efi cazes

The importance of family relationships in the development of 
adolescents diffi culties: implications for effective interventions
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infl uência dos pais e da família representa impor-
tantes infl uências protetoras. 

As afi rmações de Fergus e Zimmerman1 
sobre a importância dos fatores paternais na re-
siliência parecem ter suporte empírico de pes-
quisa no campo do apego, o que sugere que 
pais sensíveis e responsáveis nas fases iniciais 
promovem o desenvolvimento adaptativo social 
e emocional4. Grande parte desta pesquisa foi 
conduzida em relação ao desenvolvimento do 
apego entre pais e bebês/crianças, um termo 
usado pela primeira vez por Bowlby5. A teoria 
de Bowlby5 foi baseada na noção etológica de 
que há uma determinação biológica por trás 
da tendência da criança em procurar a proximi-
dade com seus cuidadores para aumentar sua 
chance de sobrevivência6; posteriormente, seu 
colega americano Ainsworth enfatizou o aspec-
to do desenvolvimento da relação de apego no 
contexto das relações infantis maternais.

Cada vez mais, as pesquisas em psicologia 
do desenvolvimento e da neurociência sugerem 
que esta relação tem efeitos profundos no de-
senvolvimento do cérebro, a capacidade de re-
gular as emoções e, mais tarde, para formar re-
lacionamentos adultos adaptativos e funcionais6. 
Um desenvolvimento mais recente no campo 
do apego, que reúne muitos destes resultados, 
é o Modelo de Maturação Dinâmica do Apego 
e Adaptação (Dynamic-Maturational Model of 
Attachment and Adaptation) – DMM7. Este mo-
delo – DMM – considera o desenvolvimento de 
estratégias de apego em um número de diferen-
tes contextos, incluindo a família, enfatizando 
como as estratégias de apego se desenvolvem 
como mudanças de processo neurológico, cog-
nitivo e afetivo ao longo da vida. 

Neste trabalho, foi publicada uma seleção 
de estudos longitudinais que se concentram em 
problemas encontrados tipicamente na adoles-
cência e que representam um risco considerável 
para a saúde de adolescentes – abuso de dro-

INTRODUÇÃO

Durante a última década houve um crescen-
te interesse no conceito de resiliência, e modelos 
foram desenvolvidos que capturam que a resi-
liência não é uma característica que os indivíduos 
possuem, mas um processo dependente de uma 
série de fatores e contextos diferentes. Resiliência 
pode ser defi nida como o processo "de superar os 
efeitos negativos da exposição ao risco, lidar com 
sucesso com as experiências traumáticas evitan-
do as trajetórias negativas associadas a riscos”1. 
Como tal, o processo de resiliência está sendo 
compreendido em um contexto mais ecológico, 
a fi m de entender os fatores que podem ajudar 
os adolescentes a enfrentarem riscos e evitar re-
sultados negativos1. Isto está de acordo com mui-
tas pesquisas sobre desenvolvimento da criança, 
que sugerem que as infl uências sobre o desen-
volvimento da criança e do adolescente são me-
lhores concebidas como sendo uma complexa 
interação entre fatores pessoais e contextuais2. 
Em sua análise sobre o processo de resiliência, 
Fergus e Zimmerman (2005)1 chamaram a aten-
ção para o fato de que "entre a maioria dos fatores 
de risco para o uso de substâncias na adolescência, 
comportamento violento e comportamento sexual, 
fatores parentais parecem ser particularmente vitais 
em ajudar jovens a serem resilientes"1. 

De fato, o desenvolvimento individual tem 
sido conceitualizado por muito tempo em termos 
interrelacionais (interrelationships) – processos 
entre os membros da família que são construídos 
um sobre o outro de forma consistente e ordena-
da. A primeira etapa desse processo de interação 
é "apego/cuidado" e refere-se à relação de con-
fi ança que se desenvolve entre uma criança e o 
cuidador. Esse relacionamento é visto como fun-
damental para a progressão através de estágios 
adicionais culminando no desenvolvimento e na 
realização da capacidade de convivência íntima 
na idade adulta3. Isso poderia explicar por que a 
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gas, comportamento antissocial e compor-
tamento sexualizado. O estudo foi realizado 
com o objetivo de explorar a relativa importân-
cia dos fatores parentais e familiares ao contri-
buir e proteger contra o desenvolvimento des-
tes problemas comportamentais. Usando uma 
abordagem ecológica para classifi car riscos "de 
promoção", também referidos como fatores de 
proteção, a análise teve como objetivo avaliar 
a relativa importância atribuída aos fatores fa-
mília/pais de Fergus e Zimmerman (2005)1 e, 
indiretamente, apoiar a importância atribuída 
às relações de apego "interpessoais" dentro da 
família, promovendo desenvolvimento social e 
emocional saudável. Também havia o objetivo 
de se demonstrar algumas conclusões prelimi-
nares para intervenções futuras. 

MÉTODOS

Métodos de Busca

A busca pelos estudos foi conduzida usan-
do as palavras-chave “comportamento sexual 
de risco”, “gravidez na adolescência”, “abuso 
de drogas”, “uso de substâncias”, “compor-
tamento antissocial”, “delinquência”, “fatores 
de risco”, “fatores de promoção”, “fatores de 
proteção”, “resiliência”. A busca foi limitada 
a trabalhos publicados em inglês. Os estudos 
que foram selecionados para esta análise foram 
identifi cados em uma compilação de fontes 
eletrônicas, como banco de dados (Pubmed, 
Medline, Science Direct Elsevier).

Critérios

O objetivo foi identifi car estudos longitudi-
nais em três resultados comportamentais (com-
portamento sexual de risco, abuso de drogas e 

comportamento antissocial) em adolescentes. 
Nesta análise, os artigos que pareciam informar 
dados relevantes para efeitos do estudo foram in-
cluídos. Os estudos deveriam atender aos seguin-
tes critérios: (a) a incidência dos resultados com-
portamentais durante a adolescência ou início da 
idade adulta; (b) o desenho do estudo deveria ser 
longitudinal e os dados tiveram que ser coletados 
de maneira prospectiva ou retrospectiva; (c) os 
estudos deveriam tentar descobrir possíveis riscos 
e fatores de várias etapas da vida; (d) o método 
seguido bem como as medidas usadas tinham 
que estar claramente indicados e descritos. Este 
esforço rendeu 29 estudos longitudinais. Tendo 
examinado os riscos e fatores de cada estudo, 
aqueles que eram comuns foram agrupados  em 
uma lista. Os estudos longitudinais apresentaram 
diferenças quanto ao objetivo, método, avalia-
ção, localização e medição; no entanto, todos 
preencheram os critérios descritos acima. 

RESULTADOS

Os estudos que analisamos variavam em 
termos do sistema de classifi cação que foram 
usados nos diferentes níveis. Alguns estudos utili-
zaram um sistema explícito para categorizar risco 
e fatores de promoção (proteção). No entanto, 
quando isto não era o caso, os fatores foram dis-
tribuídos em categorias utilizando uma estrutura 
ecológica. As categorias utilizadas foram indivi-
dual, familiar, institucional e comunitária.

A análise descritiva foi realizada utilizando 
gráfi cos de barras para representar o número 
de fatores encontrados em cada nível do mo-
delo ecológico, a fi m de ilustrar a sua relativa 
importância8. Os gráfi cos de barra representam 
o número absoluto de estudos identifi cados em 
quatro diferentes níveis: individual, familiar, ins-
titucional e comunitário. 

>

>



37Lidchi e Marinou A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES FAMILIARES NO 
DESENVOLVIMENTO DAS DIFICULDADES DOS ADOLESCENTES: 

IMPLICAÇÕES PARA INTERVENÇÕES EFICAZES

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 2, p. 34-41, maio 2013Adolescência & Saúde

Adaptado de Bronfenbrenner8

Gráfi co de barras 1. Indica o número de fatores de risco identifi cados em estudos publicados.
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Os números apresentados no eixo vertical 
correspondem à frequência de fatores de risco 
(Gráfi co de Barras 1) e fatores de promoção 
(Gráfi co de Barras 2) em todos os quatro níveis 
(individual, familiar, institucional, comunitário).

Especifi camente, em relação ao uso da 
substância, o número total de fatores (tanto de 
risco quanto de promoção) identifi cados em ní-
vel individual e familiar foi de 15 e 17, respecti-
vamente. Para o mesmo resultado de compor-
tamento, 5 fatores foram identifi cados em nível 
institucional e 4 em nível comunitário/pares. 
Um padrão semelhante emergiu no comporta-
mento sexualizado de risco, com o número to-
tal de fatores identifi cados (tanto de risco como 
de promoção), sendo 26 em nível individual, 23 
em nível familiar, 4 em nível institucional e 3 em 
nível comunitário. Quanto ao comportamento 
antissocial, 22 fatores (de risco e de promoção) 
foram identifi cados em nível individual, 21 em 

nível familiar, 11 em nível institucional e 11 em 
nível comunitário. Tanto em termos de risco e de 
fatores de promoção, a prioridade dos fatores in-
dividuais e familiares se manteve estável. Fatores 
individuais seguidos pelos familiares foram im-
portantes em termos de risco e fatores familiares 
foram mais importantes em termos de promo-
ção ou de proteção, sugerindo que a infl uência 
de fatores familiares é importante no desenvolvi-
mento destes três resultados comportamentais.

DISCUSSÃO

O objetivo de nossa análise foi identifi car 
fatores de risco e de promoção relacionados aos 
resultados específi cos de comportamento em 
adolescentes, ao uso de substâncias, ao com-
portamento sexualizado de risco e antissocial e, 
mais especifi camente, fornecer suporte para as 

Gráfi co de Barras 2. Indica o número de fatores de promoção (proteção) identifi cados através de 
estudos publicados.
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ideias atuais sobre a importância das relações fa-
miliares, especialmente os relacionamentos com 
o cuidador primário no processo de desenvol-
vimento de resiliência. O foco no estudo longi-
tudinal foi determinado pelo interesse em olhar 
para a trajetória de desenvolvimento. Embora 
muitos estudos longitudinais avaliassem fatores 
de risco bem como de promoção (proteção), 
houve consideravelmente mais ênfase em risco, 
sugerindo um contínuo interesse sobre os con-
tribuintes dos problemas subjacentes, ao contrá-
rio daqueles fatores que podem impedi-los.

Os nossos achados sustentam a afi rmação 
de Fergus e Zimmerman1 da importância de fa-
tores familiares no processo de resiliência, parti-
cularmente em termos de fatores de promoção. 
Quando se chega à adolescência, algumas das 
infl uências dos primeiros relacionamentos pais-
-criança e dinâmica familiar podem ser identi-
fi cadas como características de longo prazo do 
funcionamento do adolescente e, portanto, ex-
plicam o maior número de fatores de risco iden-
tifi cados na categoria individual. Estes incluem: 
baixa autoestima, baixo respeito próprio, défi -
cit nas habilidades de resolução de problemas 
sociais. No abuso de substâncias e comporta-
mento antissocial, há frequentes referências às 
difi culdades do indivíduo, como impulsividade, 
tomada de riscos e hiperatividade, que estão 
relacionadas a difi culdades de autorregulação. 
Isto é interessante à luz da pesquisa sobre apego 
e da teoria que sugere que as relações com os 
cuidadores são fundamentais para o desenvol-
vimento de estratégias para gerenciar emoções 
e lidar com traumas e perdas4. Além disso, a 
análise sistêmica das relações familiares sempre 
sublinhou a importância da associação entre o 
estado afetivo interno de um indivíduo e o fun-
cionamento da família.

A principal importância de análises como 
estas é a capacidade de informar para a prá-
tica. De fato, as intervenções efi cazes devem 
basear-se em teoria, bem como em provas de 
pesquisa extraídas da população específi ca 

onde serão aplicadas9. A fi m de elaborar pro-
gramas e políticas que criem resiliência na ado-
lescência, é necessário ter um foco equilibrado 
no trabalho para reduzir o número de riscos e 
maximizar o impacto de fatores de promoção 
que melhoram a adaptação do adolescente ao 
seu contexto10. Com esse objetivo, os esforços 
devem visar uma esfera ampla de infl uência no 
caminho do desenvolvimento do indivíduo em 
diferentes fases da sua vida.

Claramente as intervenções que incidem 
sobre as relações familiares são importantes, e 
é provável que isto seja verdade em termos de 
intervenção precoce e prevenção de problemas 
posteriores. Isso ocorre porque enquanto a famí-
lia continua a ser importante em termos de sua 
infl uência, especifi camente sua infl uência prote-
tora, outros fatores entram em jogo assim que o 
indivíduo entra em uma fase de desenvolvimen-
to, onde a sua posição no mundo não é apenas 
defi nida pelas características de seu lar na in-
fância4. De fato, isso pode ser bastante positivo 
para um jovem cujo ambiente familiar é mais de 
risco do que de promoção. Há ainda uma possi-
bilidade de mudança nesta fase da vida enquan-
to ainda houver desenvolvimento afetivo e cog-
nitivo, autonomia e conexão; outros se tornam 
fundamentais para o desenvolvimento social, 
e há uma mudança no apego da família para 
contextos mais amplos - comunidade e os co-
legas. Intervenções que encontrem difi culdades 
comportamentais em adolescentes devem pro-
curar outras formas de abordagem, ao mesmo 
tempo em que promovam tais ações desde os 
estágios iniciais da vida de uma criança. Na ver-
dade, aquelas intervenções que não começarem 
na infância podem ser limitadas em sua efi cácia9. 
Intervenções devem visar limitar o impacto de 
qualquer infl uência negativa da família e pro-
mover fortes ligações pais-crianças, que podem 
muito bem proteger contra o desenvolvimento 
de comportamentos problemáticos mais tarde. 
Como isso nem sempre é possível, deslocando o 
foco de intervenção a outras infl uências, a inclu-
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são de alternativas positivas fora da família pode 
auxiliar a adaptação do adolescente em um es-
tágio posterior de desenvolvimento, compen-
sando os riscos anteriores que podem ter sido 
desenvolvidos a partir de infl uências também 
anteriores. Por exemplo, o grupo de colegas 
torna-se mais infl uente durante a adolescência 
e, com o apoio social que o adolescente recebe 
de seu ambiente, continuará sendo crítico caso 
ele lide bem ou não com isso, em um período 
marcado por estresse e mudanças11. 

Isto é uma análise preliminar com uma sé-
rie de limitações metodológicas, incluindo o fato 
de que os estudos revisados foram heterogêneos 
em sua metodologia, o que limita a capacidade 
de comparações. Estudos foram incluídos que 
adotaram não apenas um desenho longitudinal 
prospectivo ou retrospectivo, onde há um ris-
co considerável de desgaste e viés de memória, 
respectivamente. Também deve ser menciona-
do que, no caso dos estudos prospectivos lon-
gitudinais, os acompanhamentos ocorreram em 
diferentes fases. No entanto, ambos os tipos de 
desenho de estudo longitudinal permitem que 
efeitos de longo prazo sejam revelados, e isso 
estava de acordo com os objetivos da nossa aná-
lise. Os estudos que analisamos também varia-
ram na questão de se examinar os efeitos diretos 
e/ou indiretos. Consideramos este parâmetro 
como sendo muito importante quando se trata 
de tirar conclusões sobre os efeitos causais. Esta 
é uma questão que acrescenta ainda mais à nos-
sa visão de que a meta-análise de estudos seja 
realizada sobre fatores de risco e de promoção 
de comportamento antissocial, comportamento 
sexualizado de risco e uso de substâncias.

Entretanto, essas limitações não diminuem 
as mensagens importantes da análise, i.e.: que 

as intervenções para crianças e adolescentes são 
melhores construídas em estruturas de desenvol-
vimento, e que a maneira mais efi caz de proteger 
contra o desenvolvimento de resultados compor-
tamentais problemáticos na adolescência é me-
lhorar as relações familiares e ligações entre pais 
e fi lhos, enquanto capitalizando todos os recur-
sos disponíveis em todos os níveis de infl uência 
(comunidade, família, individual, pares), que po-
dem ajudar na solução das difi culdades quando 
elas já se desenvolveram. A adolescência precisa 
ser vista como um período de oportunidades 
para intervenções ecologicamente estruturadas. 
Crittenden4 descreve o processo de desenvolvi-
mento nesta fase como "engajar-se em um proces-
so de mudança com pouca bagagem psicológica do 
passado e sem bagagem adquirida a partir do futu-
ro, para que se possa maximizar a possibilidade de 
que a recém-adquirida competência intelectual pos-
sa ser aplicada de forma produtiva para mudar a si 
mesmo e o futuro de alguém"4. De fato, há grandes 
possibilidades de se capitalizar sobre uma ampla 
esfera de infl uência no comportamento por cau-
sa de uma mudança no foco dos relacionamentos 
de apego. Em ambientes onde as adversidades 
são múltiplas e ocorrem nas várias áreas da vida 
de um indivíduo (condições socioeconômicas 
pobres, falta de recursos, desorganização da co-
munidade) com base em infl uências no contexto 
mais amplo (escola, pares e comunidade), é pos-
sível agir corretivamente contra comportamen-
tos problemáticos, particularmente aqueles que 
podem ser resultado de famílias que não foram 
capazes de funcionar na forma de infl uência de 
promoção (proteção) por não cuidar de crianças 
de forma adequada e expondo-as às infl uências 
negativas de violência e abuso (de perigo) ou ne-
gligência (falta de conforto).
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RESUMO
Os Estados Unidos da América encarceram mais adolescentes do que qualquer outro lugar do mundo, geralmente por 
delitos relacionados com drogas ou delitos sem violência. Objetivo: Este artigo discute desafi os psicológicos e emocionais 
e traumas que a juventude enfrenta como resultado da globalização e da rápida evolução da tecnologia, com especial 
atenção dada ao abuso emocional vivido por jovens encarcerados. Conclusão: Ressalta-se a importância de reconhecer as 
pressões mentais, físicas e emocionais durante uma "Idade Elástica"que, se não tratadas, têm consequências mais tarde na 
vida. Recomendações são feitas para as intervenções e serviços pós-libertação.
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ABSTRACT
The United States of America incarcerates more adolescents than anywhere else in the world, usually for drug related or 
non-violent offenses. Objective: This paper discusses psychological and emotional challenges and traumas youth faces as 
the result of globalization and rapidly evolving technology, with specifi c attention given to emotional abuse experienced 
by incarcerated youngsters. Conclusion: The discussion highlights the importance of recognizing the mental, physical, and 
emotional pressures during an “Elastic Age” which if untreated, have consequences in the future. Recommendations are 
made for interventions and post-release services.
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ções, mental, física e emocionalmente. Esta ten-
dência social, comportamental e demográfi ca 
não mostra nenhum sinal de melhora, e é cada 
vez menos um fenômeno de país em desenvol-
vimento, do que um com importância interna-
cional. Imagens violentas são transmitidas em 
todo o mundo e casos de tortura e morte são 
comuns. Uma imagem terrível é substituída por 
outra, em um mercado de mídia internacional, 
que é livre, aberto e sem censura. Em nível fami-
liar, castigos corporais e abusos verbais degra-
dantes e humilhantes afetam jovens de formas 
imensuráveis. A autoestima é prejudicada e os 
danos emocionais que muitas vezes acontecem 
são ignorados. Trauma emocional é uma ferida 
psicológica ou choque vivenciado por uma pes-
soa jovem despreparada, que pode não ter sido 
capaz de impedir danos permanentes e subs-
tanciais para o desenvolvimento psicológico ou 
do futuro da saúde mental, assim como para a 
formação de relacionamentos.  Para os jovens 
encarcerados, os desafi os de superar os abusos 
emocionais são agravados. Quanto deste abuso 
emocional pode um jovem absorver e se "recu-
perar" sem danos? Quando se trata de danos e 
da capacidade de se recuperar, há alguma dife-
rença entre abuso físico ou emocional? E para 
os jovens que estão presos, é possível minimizar 
os traumas emocionais vivenciados e suas conse-
quências pós-reclusão?

Estudos de casos clínicos e a literatura po-
pular incluem histórias de vida de pessoas que 
superaram importantes acontecimentos negati-
vos na vida ou situações na juventude e que "se 
recuperaram" para viver uma vida materialmen-
te bem-sucedida e produtiva na idade adulta.   
No entanto, para a esmagadora maioria, é cada 
vez mais claro que os traumas emocionais são 
mais prejudiciais, menos visíveis, mais cruéis e 
mais duradouros do que os abusos físicos. Con-
sequências psicológicas e experimentais são 
iguais, mas enquanto ossos e feridas se curam, 
traumas emocionais podem não só durar uma 
vida, mas ter repercussões por toda a vida.  A 
cura necessária para danos ou traumas emo-
cionais, muitas vezes, é um processo longo da 

Porque se lhe aconteciam coisas, estas não 
eram ela e não se misturavam à sua verdadeira 

existência.  O principal – incluindo passado, o 
presente e o futuro – é que estava viva.

Clarice Lispector
Perto do Coração Selvagem¹

No início do século passado, a adolescência 
em países desenvolvidos e em desenvolvimen-
to se caracterizou como uma "Idade Plástica", 
um período adaptativo de oportunidade, ex-
perimentação, exploração e aventura; um tem-
po para testar os limites físicos, sociais, sexuais 
e morais. Enquanto a adolescência foi muitas 
vezes limitada por determinantes biológicos, 
recursos familiares, associações e redes sociais, 
o período foi mais geralmente visto como não 
adulterado, um período livre para associações - 
sem ligação. Os tempos mudaram.  Como resul-
tado da globalização e de avanços tecnológicos 
e de comunicação universal, as diferenças cul-
turais entre os jovens diminuíram com desafi os 
de vida e emocionais semelhantes, e consequên-
cias sendo confrontadas em todos os lugares.  
As difíceis circunstâncias de vida que os jovens 
enfrentam, independentemente do país ou 
nacionalidade, obrigam-nos a se recuperarem 
rapidamente de desastres naturais ou transfor-
mações políticas, perdas econômicas, não terem 
um lar e abusos físicos, sexuais e emocionais.  A 
juventude deve agora se ajustar e se adaptar dia-
riamente para inovações tecnológicas não regu-
lamentadas e em constante avanço, bloqueando 
seletivamente uma infi nidade de informações e, 
imediatamente, lidando com multitarefas. A ve-
locidade na tomada de decisões, comunicação e 
resolução de problemas é obrigatória, enquanto 
as consequências psicológicas e emocionais dos 
atos e do tempo disponível para a introspecção 
são minimizadas. Concomitante com desafi os 
econômicos mundiais, difi culdades e tendências 
maiores e em evolução, as orientações e expec-
tativas futuras para a juventude são limitadas.

Uma “Idade Elástica” é a descrição mais 
precisa dos desafi os que os jovens enfrentam 
atualmente. Eles são forçados em todas as dire-
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vida, envolvendo uma redefi nição de si mesmo, 
e uma reavaliação de seu valor próprio. Ouvir 
de um pai que é "inútil", ou um pai dizer a uma 
criança que "desejava que ela nunca tivesse nas-
cido", enraíza-se no autoconceito de um jovem, 
e consequentemente, afeta a autoestima e o va-
lor próprio no início da idade adulta e além.

O abuso emocional sofrido na adolescência 
é agravado e exacerbado para aqueles que não 
possuem a liberdade de movimento e de expres-
são em ambientes bloqueados². Muitos vêm de 
famílias física e verbalmente abusivas, apenas 
para testemunhar a violência e abuso que é co-
mum em prisões de todo o mundo. A maioria 
dos jovens que estão presos sofre de doenças 
mentais e problemas de abuso de substâncias 
que levaram à sua prisão.  Enquanto encarce-
rado, o jovem frequentemente experimenta 
o trauma psicológico grave e deterioração da 
saúde física, emocional e mental, o que torna 
sua reintegração na sociedade ainda mais difí-
cil e improvável. Muitos sofrem abuso direto ou 
testemunham outros sendo abusados. Altas ta-
xas de doenças mentais, abuso de substâncias, 
envolvimento com gangues e baixas taxas de 
escolaridade caracterizam a população juvenil 
encarcerada e fazem sua chance de viver uma 
vida saudável e pró-social difícil, se não impossí-
vel, após a libertação.

De acordo com o Centro Internacional de 
Estudos Penitenciários, os Estados Unidos da 
América (EUA) encarceram mais pessoas e mais 
adolescentes do que qualquer outro lugar do 
mundo³. Foi estimado que 5% das pessoas pre-
sas são jovens4. Em todo os EUA, as taxas de en-
carceramento juvenil (jovens entre as idades de 
13 a 18 anos) têm aumentado desde a década 
de 1990. Com esses aumentos, foi constatada 
uma maior proporção de grupos étnicos não do-
minantes. Nos EUA, cerca de 65% dos detentos 
jovens são da mesma minoria étnica. Por exem-
plo, 1 de cada 3 homens negros americanos será 
preso em algum momento de sua vida5. O Esta-
do da Califórnia tem o maior número de presos 
nos EUA, e Los Angeles tem o maior número na 
Califórnia.  Os recentes desafi os econômicos nos 

EUA levaram alguns sistemas prisionais a con-
siderar o encarceramento de jovens junto com 
adultos, a fi m de reduzir custos. Os objetivos, 
necessidades e requisitos para os jovens são di-
ferentes daqueles para adultos presos6. A prisão 
com adultos serve essencialmente como uma 
"faculdade do crime" para os jovens. Adoles-
centes enviados a instituições para adultos co-
metem, em média, mais crimes do que aqueles 
enviados a instituições para jovens 7.

Jovens encarcerados são suscetíveis a mui-
tos riscos à saúde, uma vez atrás das grades. 
Doenças sexualmente transmissíveis (DST), pro-
blemas dermatológicos, respiratórios e odonto-
lógicos são altamente prevalentes em grupos de 
jovens encarcerados e sujeitam os prisioneiros 
jovens a um risco muito maior de problemas de 
saúde em comparação com os não encarcera-
dos.  Jovens encarcerados são, na maior parte, 
de residências de uma família única (50%), e 
frequentemente têm um irmão ou pai que tam-
bém foi preso (25%). A maioria não concluiu a 
8ª série. Um número alto foi vítima de abuso 
emocional, agressão física, e/ou negligência8.  

Adolescentes que residem em unidades 
prisionais são 10 vezes mais propensos a sofrer 
de psicose em relação aos adolescentes que não 
estão encarcerados9. Até 25% sofrem de alguma 
doença mental ou problemas de raiva tão graves 
a ponto de prejudicar a sua capacidade de agir10.  
A pesquisa indica que de um quarto a um terço 
dos jovens encarcerados têm ansiedade ou diag-
nósticos de transtornos de humor, quase metade 
preenche critérios para Transtorno de Estresse 
Pós-Traumático (TEPT), e até 19% dos jovens en-
carcerados podem ser suicidas. Estudos indicam 
que até 19% têm Défi cit de Atenção e Hiperati-
vidade (TDAH).  Noventa por cento dos jovens 
presos relataram ter pelo menos um aconteci-
mento traumático na vida11. Além disso, até dois 
terços dos jovens que têm doenças mentais e es-
tão envolvidos com o sistema judicial juvenil têm 
histórico de distúrbios de abuso de substâncias, 
tornando o seu diagnóstico e tratamento mais 
complexo. Com tantos jovens atrás das grades 
por uso de substância ou delitos não violentos, 
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há uma probabilidade de que delitos menores 
e consequentes encarceramentos levem a um 
aumento de comportamentos criminosos mais 
signifi cativos na idade adulta.

A necessidade de intervenção é evidente. 
O sistema judicial juvenil nos EUA, como está 
administrado, não é um sistema de reabilita-
ção e não pode fornecer aos jovens os servi-
ços tão necessários para resolver o seu desen-
volvimento social, emocional ou educacional. 
Dado o consenso de que jovens encarcerados 
sofrem de problemas de saúde mental que ne-
cessitam de atenção, a conexão e manutenção 
de serviços de saúde mental é uma prioridade 
para os programas ligados à libertação de am-
bientes bloqueados. Enquanto inerentes riscos 
para a saúde física e violência associada com o 
encarceramento são comuns, a gravidade dos 
problemas de saúde mental e as necessidades 
emocionais dos prisioneiros jovens são de maior 
importância e devem ser atendidas. Problemas 
de saúde mental, incluindo transtornos de an-
siedade, depressão, TEPT e problemas de con-
trole de raiva, são epidemias entre as popula-
ções de prisioneiros jovens, levando a maiores 
taxas de reincidência. O sistema judicial juvenil 
nos EUA não tem funcionários ou equipamentos 
para enfrentar a carga simultânea de problemas 
de saúde física e mental que existem na popula-
ção carcerária juvenil, ou para fornecer serviços 
de reabilitação adequados.

Estudos sobre jovens pós-encarceramento 
descobriram que aqueles que utilizam o serviço 
de saúde mental e outros serviços sociais dentro 
de seis meses após serem libertados são duas 
vezes mais propensos a serem contratados e/
ou matriculados em escolas (em vez de serem 
presos novamente) em comparação com jovens 
que não utilizam esses serviços. Aqueles jovens 
que foram contratados e/ou entraram na escola 
aos seis meses pós-libertação também tiveram 
quase três vezes mais chances de continuarem 
empregados e/ou na escola um ano mais tarde12.

Seis fatores centrais precisam ser aborda-
dos quando os jovens são libertados das pri-
sões juvenis, incluindo cuidado educacional,  

emprego, saúde, habitação e necessidades de 
abuso de substâncias, bem como preocupa-
ções com reincidência13.

RECOMENDAÇÕES

As seguintes recomendações são feitas 
para atender às necessidades de saúde mental 
e emocional de jovens encarcerados, pré e pós-
-libertação:
  Intervenções apropriadas à idade e focadas 
em saúde mental e abuso de substâncias de-
vem estar disponíveis para os jovens dentro 
das instalações antes de sua transição de volta 
para suas comunidades, com foco não ape-
nas em suas necessidades físicas, mas em suas 
batalhas mentais e emocionais. Colaborações 
baseadas na comunidade devem ser estabele-
cidas para fazer uma transição suave.

  Intervenções com melhor custo-benefício de-
vem ser criadas, incluindo treinamentos em 
que residentes/estudantes de saúde mental 
são contratados para efetivamente auxiliar os 
jovens. Modelos de tutores podem ser úteis 
em ajudar jovens problemáticos durante o en-
carceramento e no momento da libertação. 

  Tecnologias de comunicação em desenvolvi-
mento devem ser utilizadas de maneiras criati-
vas para direcionar intervenções de prevenção 
e de educação em saúde para jovens em risco 
e para sua transição de volta à comunidade a 
partir de ambientes bloqueados.

  As intervenções devem visar especifi camen-
te às idades adolescentes12-14. A programação 
preventiva deve se concentrar em adolescentes 
mais jovens, que são irmãos ou fi lhos de adul-
tos presos, a fi m de evitar um ciclo intrafamiliar 
de encarceramentos/prisões entre as gerações.

O número de jovens encarcerados nos EUA 
é problemático. Semelhante a populações adul-
tas, jovens encarcerados são desproporcional-
mente membros de grupos raciais/étnicos e têm 
graves problemas de saúde mental, além de de-
pendências de abuso de substâncias.  Traumas 
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emocionais vivenciados por adolescentes en-
quanto encarcerados não são abordados e têm 
consequências futuras na vida. A superlotação e 
violência documentadas em instalações juvenis, 
a tendência para julgar os jovens como adultos 
e os efeitos da prisão, a longo prazo prejudicam 
oportunidades de sucesso e requerem um re-
pensar da fi nalidade e objetivos para centros de 
detenção juvenil nos EUA.  Estratégias baseadas 
em evidências e soluções devem ser desenvol-
vidas com aplicabilidade em outras partes do 
mundo. Finalmente, precisamos de uma lente 
com um ângulo mais aberto, e não com um foco 
mais intenso, para perceber, entender e tratar 

os traumas emocionais vivenciados na juven-
tude.  A juventude constantemente força seus 
limites corporais (esportes radicais, busca por 
emoções), os seus limites mentais (uso de dro-
gas, comportamentos de risco), e os seus limites 
sociais (a mentalidade fora da lei, desafi ando 
regras, regulamentos e limites).  Em sua busca 
por independência, autonomia e identidade, 
podem se machucar ou ser feridos, ameaçados 
ou sofrer abusos por outros, podem ser vítimas 
ou vitimizar. No entanto, A Idade Elástica da 
Adolescência deve ser uma oportunidade para 
o autoaperfeiçoamento, ao invés do rebote de 
vitimização e trauma emocional.
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RESUMO
Adolescentes sofrem traumas e injustiças da guerra e de confl itos sem ter a habilidade de infl uenciar ou controlar suas 
circunstâncias. Como refugiados, eles podem ser forçados a viajar de um país inóspito para outro em busca de segurança. 
Eles podem ser da Somália ou da Eritreia e deslocados por endemias de fome ou pela guerra civil; Curdos que escaparam da 
perseguição no Irã e no Iraque; Hutus e Tutsis que fugiram uns dos outros... e outros que são muito numerosos para serem 
mencionados. Nos últimos anos, os países desenvolvidos têm sido cada vez mais visitados por menores desacompanhados 
que buscam refúgio da guerra, da fome ou de abusos. Muitos são trafi cados para a exploração sexual. A maioria desses 
adolescentes não tem qualquer documentação e recai sobre as autoridades dos países que se tornam seus hospedeiros o 
desafi o de estabelecer o status de minoridade e suas idades. Essas crianças e adolescentes têm necessidades específi cas e 
apresentam desafi os únicos para os profi ssionais que procuram prover seus cuidados de saúde.

PALAVRAS-CHAVE
Refugiados, asilo, adolescente.

ABSTRACT
Adolescents suffer the traumas and injustices of warfare and confl ict without the ability to infl uence or control their 
circumstances. As refugees they may be forced to drift from one inhospitable country to another in search of safety. They 
may be of Somalia or Eritrea displaced by famine and civil war;  Kurds escaping persecution in Iran and Iraq; Hutus and Tutsis 
fl eeing from each other ... and others too numerous to mention. In recent years developed countries have increasingly been 
visited by unaccompanied minors seeking refuge from war, famine or abuse. Many are traffi cked for sexual exploitation. 
The majority of these adolescents are undocumented and it falls  on the authorities in their host countries the challenge to 
establish their age, and often their minor status. These children and adolescents have specifi c needs and present unique 
challenges to professionals who seek to provide their care.

KEY WORDS
Refugees, asylum, adolescent.

Desafi os para profi ssionais envolvidos 
com adolescentes procurando asilo
Challenges to professionals involved with asylum seeking 
adolescents
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do bem informados, e colocam os jovens nas 
mãos de pessoas brutais em viagens cheias de 
perigos. Estes “trafi cantes de pessoas” exigem pa-
gamentos extorsivos dos jovens para atravessar o 
Oriente Médio e chegar à Europa e, pelo cami-
nho, vão abusando deles e deixando que passem 
fome para, fi nalmente, abandoná-los em portos 
marítimos e postos de serviço no meio das es-
tradas, quando saem dos seus esconderijos nos 
caminhões. Muitos nem conseguem chegar ao 
seu destino planejado e, de acordo com as his-
tórias obtidas de outros refugiados, as crianças 
menores e as mulheres têm uma taxa de sobre-
vivência muito mais baixa. Os trafi cantes não 
querem ir mais devagar ou com mais segurança. 
Jovens morrem sufocados em contêineres, são 
envolvidos pelos vapores dentro dos tanques 
dos caminhões-tanque, congelados dentro dos 
caminhões-refrigerados e morrem afogados em 
barcos inseguros. Também existem bandidos 
que mantêm adolescentes como reféns para pe-
dir resgate às suas famílias para soltá-los depois. 
Até em países da Europa, adolescentes podem 
ser vendidas como escravas, e uma grande maio-
ria sofre de violência sexual pelo caminho.

Em relação ao tráfi co de jovens, meninas 
e meninos podem ser vendidos para trabalhos 
forçados ou escravidão sexual e podem ser ex-
plorados por estes “falsos salvadores”. Na Áfri-
ca, órfãos e jovens de rua podem ser recolhidos 
por “tias” que prometem a eles educação em 
um país estrangeiro. Quando chegam lá, desco-
brem que sua “escola” é na verdade um bordel. 
E não é raro até mesmo bebês serem trafi cados. 
Crianças fugindo da pobreza na China, Vietnã e 
no Extremo Oriente podem acabar como traba-
lhadores forçados em cidades da Europa. Situa-
ção extremamente lamentável e preocupante.

Os problemas continuam quando estas 
crianças e adolescentes chegam ao seu país de 
“refúgio”. Apenas uma das suas histórias traria 
lágrimas aos olhos até das pessoas mais duras, 
mas estes jovens sofridos tiveram experiências 
tão trágicas e traumáticas que os ouvintes en-
tram num estado de negação, não querendo 
acreditar no que está acontecendo com medo 

Os adolescentes sofrem com os traumas e 
as injustiças de guerras e confl itos sem terem a 
habilidade de infl uenciar ou controlar suas cir-
cunstâncias. Como refugiados se tornam o rejei-
to da sociedade vagando de um país pouco hos-
pitaleiro a outro, em busca de segurança. Estão 
conosco há gerações, seus números fl utuando 
e sua distribuição variando, enquanto o mun-
do adulto decide com quem travar a próxima 
guerra. Tivemos os Somalis e Eritreus deslocados 
por fome e guerra civil; os Curdos escapando da 
perseguição no Irã e no Iraque; os Hutus e Tutsis 
fugindo uns dos outros… e muitos outros.

Quando os adolescentes procurando asilo 
(Asylum Seeking Children) chegam à nossa aten-
ção, já passaram por problemas nos seus países 
de origem, na sua viagem para ter ‘segurança’ 
e outras difi culdades no seu país de “refúgio”. 

No seu país de origem, onde talvez estives-
sem envolvidos na guerra que devastou sua fa-
mília e sociedade, talvez tenham sido recrutados 
à força para serem crianças-soldados por grupos 
cruéis como o Exército de Resistência do Senhor 
(Lord’s Resistance Army) em Uganda e no Congo, 
ou como crianças-bomba suicidas do Talibã no 
Afeganistão; podem ser vítimas de vinganças e 
vendetas familiares ou estarem fugindo do ge-
nocídio. Todas estas experiências resultam em 
perda da família, do lar, do país, da estrutura 
social e, talvez, a maior perda de todas: a perda 
da própria identidade.

Os adolescentes são particularmente vulne-
ráveis neste aspecto, pois num ambiente estável 
e de afeto estariam na etapa de desenvolvimen-
to para estabelecerem suas identidades pessoais 
baseadas nos padrões culturais e da sociedade 
e nas expectativas de suas famílias. A perda de 
todas estas referências e, ao mesmo tempo, a 
exposição aos abusos, difi culdades e condições 
perigosas em terras estranhas prejudicam suas 
ideias de “ser”. 

A viagem para um “lugar seguro” é, em si, 
uma ameaça à vida. Jovens viajando do Oriente 
Médio ou Afeganistão geralmente são enviados 
para um “lugar seguro” por parentes e amigos 
que têm boas intenções, mas que não estão sen-
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de que sejam obrigados a fazer alguma coisa. 
Esta paralisação emocional bloqueia a compai-
xão natural, e os ouvintes se escondem por trás 
de regras e burocracia, se convencendo de que 
a maioria dos que buscam asilo não são genuí-
nos, que suas histórias são mentiras e que não 
são realmente menores de idade, que estão 
mentindo sobre a sua idade. 

Poucos discordam que as crianças refugia-
das têm direito ao tratamento humanitário e às 
provisões listadas na Declaração da ONU sobre 
os “Direitos da Criança”. No entanto, muitas ve-
zes estes direitos humanitários são negados às 
crianças pelo fato de que não aceitam ou não 
acreditam que realmente são crianças.

Refugiados e crianças/adolescentes bus-
cando asilo podem não saber sua data de nas-
cimento; podem não ter documentos e podem 
não conseguir comprovar sua idade. O sistema 
pode classifi cá-los como adultos (com mais 
de 18 anos) e, assim, eles não recebem apoio 
nem educação; fi cam hospedados com adul-
tos e podem ter que esperar anos até que seus 
casos sejam julgados. Durante este espaço de 
tempo, se tornam mais isolados e deprimidos 
e frequentemente se automutilam. Todos estes 
fatores aumentam sua dor, exacerbam a sua ten-
são traumática, bloqueiam suas capacidades de 
lamentar a perda, e há maior probabilidade de 
que se tornem um peso para a sociedade: inca-
pazes de trabalhar ao invés de serem membros 
saudáveis e produtivos.

Não é legalmente permitido deter crianças 
e adolescentes menores de idade, mas crianças 
refugiadas são frequentemente detidas em pri-
sões para adultos. Ser detido pode ter um efeito 
devastador em sua saúde mental. Jovens podem 
ter sido presos nos seus próprios países ou no 
percurso e, ao serem detidos em seu país de re-
fúgio, são forçados a reviver aquelas experiên-
cias, aumentando ainda mais o trauma.  

Maria foi levada para o Reino Unido, onde 
fi cou presa em um quarto escuro de um bor-
del até que conseguiu fugir. As autoridades não 
acreditaram quando ela disse que tinha apenas 
15 anos e ela foi detida. Os carcereiros achan-

do que ela era jovem a colocaram na solitária 
para que fi casse longe das detentas mais velhas. 
Na sua cabeça, aquele quarto pequeno recriou 
a imagem do seu confi namento no bordel, le-
vando-a a ter um surto psicótico. Outra menina 
que havia sido torturada e espancada pela po-
lícia no seu próprio país estava apavorada com 
a possibilidade de ser detida na Inglaterra, com 
medo de que a mesma coisa acontecesse. Ou-
tros adolescentes se tornam suicidas e muitos se 
automutilam gravemente com vários cortes em 
diferentes partes do corpo.

Portanto, os adolescentes podem ser abu-
sados pelo sistema. O vice-Primeiro Ministro do 
Reino Unido, Nick Clegg, condenou a deten-
ção de crianças como sendo uma “crueldade 
patrocinada pelo Estado”, mas crianças e ado-
lescentes continuam sendo detidas. Por isso, é 
de extrema importância estabelecer seu status 
de Menores de Idade. Uma avaliação da idade, 
então, se torna imprescindível e deve ser feita 
da maneira mais abrangente e exata possível. 
É uma tarefa difícil, mas as consequências de 
não ser avaliada adequadamente a idade são 
muito graves e os especialistas de saúde para 
adolescentes têm o dever de realizar a melhor 
avaliação possível.

Então como se faz a avaliação da idade, 
atualmente? Os pediatras utilizam mapas de de-
senvolvimento e padrões de crescimento para ver 
se uma criança está agindo de acordo com o ní-
vel apropriado para a sua idade. Estes mapas de 
desenvolvimento e padrões de crescimento tam-
bém se aplicam aos adolescentes. Um especialista 
em saúde para adolescentes com muita experiên-
cia terá uma boa concepção da idade de um ado-
lescente através de um julgamento clínico, entre-
tanto, para produzir uma avaliação que poderá 
ser usada nos tribunais, é necessário ter um pro-
tocolo que pode ser reproduzido cientifi camente, 
o qual poderá quantifi car a avaliação clínica, des-
dobrando o processo em observação clínica e a 
mensuração dos parâmetros individuais.

A avaliação profi ssional da idade depende 
de dois fatores principais que se baseiam nos Fa-
tores Individuais: uma avaliação clínica e Fatores 
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Populacionais, que são obtidos através de mé-
dicos e comparações com conjuntos de dados 
e grupos pares. É claro que existe uma grande 
variação entre o progresso do desenvolvimen-
to e crescimento dos adolescentes, e também é 
preciso considerar as diferenças que dependem 
da etnicidade, estatura familiar, nutrição, saúde 
e atividades físicas. Ao avaliar o desenvolvimen-
to mental e emocional ou comportamental, 
deve-se considerar as expectativas sociais de 
cada cultura.

A fi m de reduzir a faixa de possíveis idades, 
é preciso utilizar a abordagem multifatorial que 
foi descrita pelo termo “holístico” de acordo 
com o Colégio Real de Pediatria e Saúde Infantil 
no Reino Unido (Royal College of Paediatrics and 
Child Health in the UK).1 O método é totalmente 
descrito no livro Asylum Seeking Children2 e foi 
debatido na Consulta Intergovernamental do 
IGC sobre Migração, Asilo e Refugiados em 
Genebra, onde foram muito bem recebidos3, 
e com o Comissário para as Crianças Sir Al 
Aynsley-Green4, que também apresentou esta 
questão nas reuniões governamentais da União 
Europeia (UE) em Oslo, Madri e Bruxelas.

Considerar a maturidade do desenvolvi-
mento em vários eixos permite um resultado fi -
nal mais exato. Várias medidas de subgrupos ou 
“Parâmetros” melhoram o desvio padrão geral 
e, desta forma, diminui a variação das possíveis 
interpretações. Foi utilizada uma simulação de 
Monte Carlo para testar e validar o princípio de 
associar desvios padrões e verifi cou-se que, ao 
fazer isto, o desvio padrão caiu de uma média 
de valor de 2 anos para 11 meses com média 
de 5 parâmetros5.  A avaliação consiste em uma 
entrevista e um exame, quando uma avaliação 
é feita considerando cinco eixos ou parâmetros:  
A. Crescimento Físico;
B. Desenvolvimento Físico; 
C. Desenvolvimento Sexual; 
D. Maturação; 
E. Mental - Desenvolvimento Psicológico/Social.

A entrevista inclui o histórico pessoal e fa-
miliar, experiências, educação, saúde e fatores 
nutricionais e é realizada de maneira psicodinâ-
mica, observando as questões emocionais e psi-
cológicas, comportamento e linguagem corpo-
ral. A forma de comunicação varia com a idade. 
A essência de boa conduta em uma entrevista 
com adolescentes é fazer com que a pessoa sin-
ta que está sendo “ouvida”, estabelecendo uma 
ligação onde não há nenhum julgamento, não 
é agressivo e não há “menosprezo”. Estas ques-
tões são muito importantes para avaliar o jovem 
refugiado. As discrepâncias nas histórias devem 
tornar-se oportunidades para esclarecimen-
tos e não o confronto que é solucionado pelas 
agências das fronteiras e que tem a tendência 
de fazer com que o jovem se sinta “atingido” e, 
consequentemente, ele se retrai. Um raciocínio 
concreto também pode ser interpretado de ma-
neira errônea. Há que se ter, portanto, sempre 
muito cuidado, abrangência, critério e zelo com 
relação às perguntas e interpretações.

Este exame deve ser realizado de tal manei-
ra que respeite a etnicidade, religião e timidez 
pessoal. O examinador precisa explicar, pessoal-
mente, todos os aspectos do exame e mostrar 
sua sensibilidade ao realizar partes do exame. 
Também é uma oportunidade para fazer reco-
mendações e comentar sobre questões de saúde 
e dúvidas que podem preocupar os jovens. Um 
jovem suicida havia perdido um testículo após 
ser espancado violentamente e estava conven-
cido de que era estéril e que nunca poderia se 
casar. O exame revelou que o outro testículo es-
tava perfeitamente normal e, ao ser convencido 
disso, ele saiu do consultório médico bem mais 
animado. A tuberculose é um achado relativa-
mente comum entre os jovens afegãos. Lesões 
não diagnosticadas são frequentemente encon-
tradas. O exame deve considerar: 
A. Crescimento Físico – inclui medidas de altu-

ra, peso, IMC para a idade e, quando é pos-
sível repetir as medidas, fazer uma estimativa 
da velocidade de crescimento.
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B. Desenvolvimento Físico – inclui uma avalia-
ção clínica geral da estatura, formato e tipo 
do corpo. Medidas do braço e cintura. A re-
lação entre cintura e altura é uma medida de 
referência útil para se avaliar a gordura cor-
poral. O crescimento da laringe e voz (entre 
os homens), pelos no corpo e pele.

C. Desenvolvimento Sexual – é medido atra-
vés de mudanças nas mamas, tamanho da 
genitália, pigmentação e pelos pubianos. 
Deve-se lembrar que o abuso sexual pode 
infl uenciar o desenvolvimento sexual. As 
meninas que sofreram com o tráfi co podem 
ter sido prostituídas com 8 anos ou até me-
nos e estão expostas a doenças e infecções, 
FGM (mutilação genital feminina) e lesões 
sexuais.  Elas amadurecem mais cedo do 
que seus pares que não sofreram abuso6. 
Podem ter engravidado quando muito jo-
vens, sendo forçadas a fazer abortos em 
condições perigosas.

D. Maturação – se refere ao amadurecimento 
dos ossos e inclui o desenvolvimento dos 
dentes a partir de uma perspectiva clínica. 
Uma avaliação odontológica (pediátrica) é 
feita, em que o número e natureza dos den-
tes que saíram são anotados assim como 
quaisquer anomalias ou lesões na boca, ex-
trações dentárias e tratamento. Embora seja 
possível obter informações adicionais com 

raio-X, não há nenhuma justifi cativa em rea-
lizar um raio-X para fi ns de avaliação da ida-
de. O raio-X não é uma forma precisa para 
avaliar a idade. O United Nations High Com-
missioner for Refugees (UNHCR) é contra uma 
avaliação baseada em raio-X7 assim como 
outros grupos profi ssionais8.

E. Desenvolvimento Mental (Psicossocial) – 
no sentido usado aqui, não é uma avaliação 
do QI, mas uma medida psicossocial ava-
liando o raciocínio, processos emocionais 
e comportamento do adolescente. É muito 
baseado nas características da adolescên-
cia precoce, normal e tardia9. A continua-
ção do Desenvolvimento Psicossocial inclui 
Habilidades Organizacionais e de Enfren-
tamento; Conformidade e Independência; 
Gratifi cação; Perspectiva para o Futuro; Lo-
cal de Controle. Ao avaliar estas questões, 
a autovalorização e os estresses traumáticos 
também são muito relevantes. O compor-
tamento do adolescente e o modo de ser 
também podem ser muito úteis quando se 
está avaliando a idade. Um jovem amputado 
do Iraque perdeu a mão num ataque à bom-
ba; durante a consulta, ele fez um desenho 
no seu coto com uma caneta: isto não é um 
comportamento de adulto! Também foi usa-
do um psicodrama para avaliar o desenvolvi-
mento emocional e comportamental.

Adolescente iraquiano que sofreu amputação Grupo em escola afegã – num estudo-cego de campo
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VALIDAÇÃO DE ESTUDO CEGO 

Um estudo piloto com 133 crianças reali-
zado como pesquisa de campo no Afeganistão 
mostrou uma correlação entre a idade cronoló-
gica e a idade avaliada por este método multifa-
torial (holístico). O método tinha uma tendência 
de superestimar a idade em 2,4 meses para o 
grupo etário entre 12-18+. Todos os casos com 
18+ foram avaliados como tal e nenhum sub-

conjunto apresentou jovens com menos de 18 
anos. Mais estudos serão realizados com uma 
amostra maior.

O primeiro passo para fornecer ajuda e pro-
teção aos refugiados adolescentes é estabelecer 
seu status de menores de idade. Este método 
ajuda a atingir este objetivo e provou ser uma 
ferramenta muito boa para avaliar a idade de 
crianças e jovens quando feito por médicos com 
experiência com adolescentes.

Nota
Youth Support – International NGO established in 1986. Organização não governamental criada em 1986. O objetivo 
é gerar apoio e suporte a crianças e jovens refugiados originários de áreas devastadas por guerras. England - Inglaterra.
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RESUMO
Objetivo: A questão dos direitos à saúde dos adolescentes e jovens está entrelaçada com a questão da ética à saúde para 
essa população-alvo de 1,8 bilhões de indivíduos globalmente. As decisões sobre cuidados, assistência, pesquisa e progra-
mas comunitários precisam do foco sobre direito e ética por parte dos profi ssionais de saúde e de todos que participam da 
gestão dos serviços de saúde e das obrigações básicas dos países membros da Organização das Nações Unidas, como no 
caso do Brasil. Este artigo descreve quais são os principais direitos à saúde e como podem ser assegurados durante a adoles-
cência. Descreve também os princípios éticos que são transcendentes às fronteiras geográfi cas, culturais, políticas e econô-
micas e infl uenciam os cuidados clínicos de todos os pacientes, inclusive os adolescentes. Conclusão: Alguns exemplos de 
dilemas éticos também são descritos para demonstrar a necessidade de mais treinamento e compreensão sobre direitos de 
saúde e ética por parte dos profi ssionais de saúde que lidam com adolescentes.

PALAVRAS-CHAVE
Direitos humanos, direitos à saúde, ética, princípios morais, adolescente.

ABSTRACT
Objective: The question of the adolescents and young people rights to health  is intertwined with the issue of ethics to 
health for this target population of 1.8 billion people globally. Decisions about care, support, research and community 
programs need to focus on law and ethics on the part of health professionals and all who participate in the management 
of health services and the basic obligations of the member countries of the United Nations, as in the case of Brazil. This 
article describes what are the main health rights and how they can be secured during adolescence. It also describes the 
ethical principles that are transcendent to the geographic, cultural, political and economic frontiers and the clinical care of 
all patients, including adolescents. Conclusion: Some examples of ethical dilemmas are also described to demonstrate the 
need for more training and understanding about health rights and ethics on the part of health professionals dealingl with 
adolescents.

KEY WORDS
Human rights, right to health, ethics, moral principles, adolescent.

Direitos à saúde e questões éticas 
durante a adolescência: desafi os atuais!
Health rights and ethical questions during adolescence: new 
challenges!

>

Irene Anne Jillson1 

 Evelyn Eisenstein2

Irene Anne Jillson (iaj@georgetown.edu) - Georgetown University/ Washington, St. Mary's Hall, Room 401, 3700 Reservoir 
Road, Washington, D.C. 20007 - USA.
Recebido em 07/02/2013 – Aprovado em 15/03/2013

¹ PhD. Professora assistente - Georgetown University/ Washington, DC - USA.

²Doutora em Medicina e em Ciências da Nutrição. Professora Associada de Pediatria e Clínica de Adolescentes. Coordenadora de 
Telemedicina da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

>

>

>



54 Jillson e EisensteinDIREITOS À SAÚDE E QUESTÕES ÉTICAS DURANTE 
A ADOLESCÊNCIA: DESAFIOS ATUAIS!

Adolescência & SaúdeAdolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 2, p. 53-60, maio 2013

bilidade penal como juvenis ou como de maio-
ridade adulta. Estas diferenças na percepção 
e interpretação da adolescência exercem um 
profundo impacto nas questões dos direitos e 
dos temas éticos relacionados aos adolescentes. 
Como exemplo, o tema da gestação precoce, 
que é uma das questões mais importantes de 
saúde pública globalmente, está na encruzilha-
da dos debates éticos internacionais e intercul-
turais sobre adolescência, assim como os fatores 
de risco que contribuem para o ônus das doen-
ças globais (Global Burden of Disease) nos casos 
de transtornos neuropsiquiátricos/uso de álcool 
e drogas, gestação precoce/sexo inseguro e aci-
dentes/violência, entre outros4.

QUAIS SÃO OS DIREITOS À SAÚDE 
DURANTE A ADOLESCÊNCIA?

Direitos à saúde fazem parte integral dos 
Direitos Humanos defi nidos por uma comuni-
dade de nações e assegurados nas declarações 
das Nações Unidas. São aplicados para todos os 
indivíduos, independente de nacionalidade, lu-
gar de nascimento ou residência, sexo, origem 
étnica ou religiosa ou adequação de idade. O 
princípio da universalidade dos direitos huma-
nos é a premissa básica das leis internacionais e 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
das Nações Unidas, desde 19485.

Fundamentalmente, de acordo com a De-
claração original e todas as outras declarações 
subsequentes, todos têm direitos humanos 
assegurados, e estes direitos são inter-rela-
cionados, interdependentes e indivisíveis. 
Na Declaração de 1948 existem 30 artigos que 
cobrem todos os direitos essenciais, incluindo o 
direito “a uma qualidade de vida adequada para 
saúde e bem-estar, cuidados médicos e serviços so-
ciais necessários”5.

Quase 30 anos depois, numa conferência 
realizada pela OMS, os Estados-membros afi r-
maram que:

“Saúde, como um estado de completo bem-
-estar físico, mental e social, e não simplesmente a 

>

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
defi ne a adolescência como a segunda década 
da vida, para o grupo etário entre 10 e 20 anos 
de idade e faz uma clara distinção do grupo 
etário de 0 a 10 anos, que é considerado como 
período da infância. A estimativa do número de 
adolescentes no mundo é de 1,2 bilhões de in-
divíduos, divididos nas seguintes classifi cações: 
o início da adolescência, entre 10 e 13 anos 
de idade, caracterizado pelo estirão puberal, 
o início da maturação sexual e do pensamen-
to crítico; a adolescência média, entre 14 e 15 
anos, período em que se desenvolve o senso da 
identidade e do relacionamento com seu grupo 
de amizade e pensamento refl exivo; e a ado-
lescência fi nal, entre 16 e 20 anos, quando já 
existe a formação da identidade pessoal, com 
pensamentos e opiniões formadas1. 

Por uma série de razões estatísticas das Na-
ções Unidas2, os termos: adolescentes e jovens 
ou adolescência e juventude são usados para se 
referir ao grupo etário de 10 a 24 anos de idade.  
A estimativa, então, aumentaria para 1,8 bilhões 
de adolescentes e jovens, em 2008, o que re-
presentaria 1 em cada 5 indivíduos no mundo 
e 85% vivendo em países em desenvolvimento. 
O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 
HIV/AIDS (UNAIDS) estima que 18% da popula-
ção latino-americana é formada de adolescentes 
e jovens entre 10 e 24 anos de idade3.

Fatores culturais exercem um papel impor-
tante nas defi nições e interpretações dos proble-
mas que ocorrem durante o período da adoles-
cência. Na maioria dos países, os indivíduos são 
considerados “crianças” legalmente até atingi-
rem a idade de 18 anos, para fi ns de votação 
ou prestação do serviço militar, independente 
de sua maturidade cognitiva ou rendimento 
educacional. Por outro lado, valores culturais e 
regras normativas estabelecem os limites para 
a idade permitida para o casamento, o direito 
do uso de contraceptivos ou de abortamentos, 
a idade permitida para o consumo de bebidas 
alcoólicas e a defi nição dos crimes de responsa-
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ausência de doença ou enfermidade, é um direito 
humano fundamental, como o mais importante 
objetivo social em todo o mundo necessitando da 
ação de muitos outros setores sociais e econômicos, 
além do setor de saúde”6.

Em 2000, o Comitê dos Direitos Econômi-
cos, Sociais e Culturais das Nações Unidas apro-
vou o Comentário-Geral #14, que reafi rmou a 
saúde como direito humano fundamental7. 
Neste comentário, fi cou enfatizado que “o direi-
to à saúde não é para ser entendido como o direi-
to de ser saudável”, mas interpretado como “um 
direito inclusivo ampliado não somente ao aces-
so aos cuidados médicos apropriados, mas tam-
bém, aos determinantes de saúde como o acesso 
a água potável e saneamento adequado, segu-
rança alimentar, nutrição e moradia, condições 
ocupacionais e ambientais saudáveis e acesso à 
informação e educação em saúde, incluindo saúde 
sexual e reprodutiva”. Este documento destaca o 
papel importante da participação comunitária 
“nas decisões relacionadas à saúde, nos níveis co-
munitários, nacionais e internacionais”. Explicita-
mente menciona a não discriminação, a dispo-
nibilidade, a acessibilidade (física, econômica 
e de informações), a aceitabilidade (incluindo 
as questões éticas e culturais apropriadas) e a 
qualidade dos serviços (incluindo qualidade 
médica e científi ca).

Este documento também identifi ca seis obri-
gações básicas dos Estados-membros em relação 
aos direitos de saúde e de serviços médicos7:
1. Assegurar os direitos de acesso às facilidades, 

serviços e procedimentos de saúde, sem dis-
criminação, especialmente aos grupos vulne-
ráveis e marginalizados;

2. Assegurar o acesso à alimentação mínima e 
essencial que seja nutricionalmente saudável, 
adequada e segura, (segurança alimentar);

3. Assegurar acesso à moradia básica e sanea-
mento, com acesso à fonte de água potável;

4. Fornecer medicamentos básicos essenciais, 
defi nidos pelo Programa de Ação de Medi-
camentos Essenciais da OMS;

5. Assegurar a distribuição justa e equitativa de 
facilidades, serviços e produtos de saúde.

6. Adotar uma estratégia nacional e um plano de 
ação de saúde pública em base de evidência 
epidemiológica, para a resolução dos princi-
pais problemas de saúde de toda a população.

Um dos artigos que se refere especifi ca-
mente à saúde de crianças e adolescentes e à 
Convenção dos Direitos da Criança, ou Conven-
tion of the Rights of the Child (CRC), reconhece 
que “crianças e adolescentes têm direito às priori-
dades de saúde e acesso às facilidades de serviços 
para tratamento de doenças”8.

 A Convenção, ou CRC, como é mais co-
nhecida, incorporou, em seu documento básico, 
todos os direitos, civil, cultural, político, eco-
nômico e social, dos indivíduos com menos de 
18 anos de idade. Aprovada em Novembro de 
1989, é ainda hoje atualizada por documentos. 
Assim, a Convenção é aplicável aos indivíduos 
considerados adolescentes pela OMS, com ex-
ceção dos adolescentes com idade entre 18 e 19 
anos, o que caracteriza assunto que gera ainda 
mais controvérsias éticas nos sistemas de saúde 
de muitos países. 

A Convenção apresenta os direitos das crian-
ças/adolescentes em 54 artigos e dois protocolos 
opcionais, incluindo quatro princípios básicos:
  não discriminação;
  o melhor interesse da criança;
  o direito à vida, sobrevivência e desenvol-
vimento;

  o respeito à opinião da criança.

Os artigos da Convenção que mais se re-
lacionam com os direitos de saúde dos adoles-
centes são:
# artigo 2: o direito de não ser discriminado 

contra o exercício de seus direitos;
# artigo 3: o direito de ser protegido de todas as 

formas de violência e no seu melhor interesse;
# artigo 4: obriga os Estados-membros a tomar 

todas as medidas necessárias para implementar 
os direitos da Convenção, com especial aten-
ção aos grupos sociais mais vulneráveis, envol-
vendo todos os setores da sociedade, inclusive 
com a participação das próprias crianças;
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# artigo 6: a proteção à vida, sobrevivência e 
desenvolvimento num conceito holístico com-
preendendo o desenvolvimento ótimo físico, 
mental, espiritual, moral, psicológico e social;

# artigo 12: o direito de ser ouvido e de expres-
sar livremente suas opiniões, sendo respeita-
do sistematicamente nos processos de decisão 
com a participação central nos programas e 
estratégias de proteção e sistema de cuidados;

# artigo 19: o direito a prevenção de todas 
as formas de violência, abusos e exploração 
sexual, com o Comentário-Geral #13 que foi 
atualizado e aprovado em 20118;

# artigo 24: o direito de obter e ter livre aces-
so ao sistema de cuidados de saúde e médi-
cos, incluindo o suporte para a prevenção de 
acidentes;

# artigo 33: o direito a prevenção do uso de dro-
gas ilícitas ou qualquer substância psicoativa;

# artigos 34, 35, 36, 37 e 38: o direito a prote-
ção de todas as formas de exploração sexual, 
abuso, abdução, venda e tráfi co, tortura, tra-
tamento degradante ou castigo, aprisiona-
mento ou confl ito armado;

# artigo 39: o direito de receber todos os tipos 
de tratamento, suporte e apoio para recupera-
ção e reintegração social.

O Comentário-Geral #4, que foi aprovado 
em 2003, explica melhor a questão da saúde 
e do desenvolvimento durante a adolescência 
dentro do contexto da Convenção dos Direitos 
da Criança9.

COMO ASSEGURAR OS DIREITOS À 
SAÚDE DURANTE A ADOLESCÊNCIA?

É necessário compromisso político e social 
e o reconhecimento da urgência de assegurar a 
todos os adolescentes os seus direitos à saúde, 
conforme os compromissos internacionais rati-
fi cados por todos os Estados-membros, inclu-
sive o Brasil, como signatário das Nações Uni-
das. Vencer as barreiras econômicas depende 
da disseminação da informação e das pressões 

da Sociedade civil, incluindo pais, educadores e 
profi ssionais que cuidam da saúde dos adoles-
centes. O Comitê dos Direitos, em seu Comen-
tário-Geral #13, sugere, especifi camente, que 
a Sociedade discuta as melhores formas para 
implementação de todos os direitos, incluindo 
a sua divulgação durante os treinamentos de 
profi ssionais que trabalham diretamente com 
os adolescentes e que é a motivação principal 
deste artigo. Também estimula as agências lo-
cais, nacionais e internacionais, instituições não 
governamentais e outros grupos profi ssionais, 
incluindo a mídia, a divulgar os fatos relevantes 
sobre a prevenção da violência em todas as suas 
formas devido ao impacto que exerce na saúde 
dos adolescentes, inclusive em sua integração e 
inclusão social.  

Para facilitar esta implementação, a Con-
venção ainda descreve quais medidas deverão 
fazer parte de políticas públicas e de ações go-
vernamentais e não governamentais em parce-
rias efetivas na Sociedade8: 
  coordenação intersetorial com metas e obje-
tivos descritos em protocolos ou em acordos 
institucionais;

  desenvolvimento e construção de banco de 
dados para coletar e analisar os indicadores de 
avaliação da situação social da população dos 
adolescentes; 

  desenvolvimento e implementação de uma 
agenda de pesquisa sobre fatos e questões de 
saúde relevantes: locais, nacionais e regionais;

  desenvolvimento de objetivos e indicadores 
mensuráveis com foco no desenvolvimento 
positivo e do bem-estar como um direito à 
saúde, incluindo questões de vida do indiví-
duo, além do foco restrito sobre incidência 
e prevalência, extensão ou caracterização de 
doenças ou formas de violência.

PRINCÍPIOS ÉTICOS
E NOVOS DESAFIOS

Desde o Código de Hamurabi, talhado em 
rocha, com 282 leis em 46 colunas num monu-
mento monolítico encontrado na Mesopotâmia 
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e datado de 1700 AC, existiam documentos 
que incluíam medidas da importância das con-
siderações éticas em relação à prática clínica e 
à dupla responsabilidade do médico com o pa-
ciente e a sociedade. O princípio faraônico de 
Maat considerava o balanço ético e o cuidado 
compassivo do pobre e do doente. A fi losofi a 
Hindu determina o caráter transcendente da 
vida humana como sagrado, expressando como 
princípios da santidade e da qualidade de vida o 
dever de preservar e guardar a saúde individual 
e comunitária. No judaísmo, o Tikun Olam é o 
imperativo judaico de reparar o mundo, refl etin-
do os valores divinos da Justiça (Tzedek), Com-
paixão (Hesed) e Paz (Shalom). No cristianismo, 
um valor importante é a caridade com os indi-
víduos e membros da sociedade, assim como a 
santidade da vida humana. No islamismo, um 
dos Hadith torna o tratamento compulsório ou 
obrigatório, quando há necessidade para o tra-
tamento, sem que possa ser negado. Se a pessoa 
está insegura sobre os benefícios do tratamen-
to ou se existe o receio de algum dano, então 
o tratamento é desencorajado, de acordo com 
os princípios islâmicos10. Conhecer que existem 
valores comuns através das crenças religiosas se 
torna crítico para se compreender as estruturas 
conceituais atuais de ética em saúde que estão 
sendo aplicadas a questões de saúde tão diver-
sas como prática clínica, alocação de recursos, 
participação dos grupos sociais vulneráveis em 
pesquisas médicas e investimentos de doadores 
em saúde e outros programas e políticas de de-
senvolvimento.

Na pesquisa médica, o foco inicial do mo-
vimento ético, cujo desenvolvimento se deu a 
partir do Código de Nuremberg, em 1949, após 
a Segunda Guerra Mundial, o consentimento 
informado do sujeito humano é absolutamen-
te essencial11. O documento mais infl uente nas 
questões sobre ética em saúde foi a Declaração 
de Helsinki promulgada pela Associação Médica 
Internacional em 1964. Este documento des-
creve claramente para os pesquisadores que é 
preciso assegurar aos sujeitos de suas pesquisas 

que eles estão protegidos, incluindo o fato de 
que o bem-estar do participante precede sobre 
os interesses da ciência ou da Sociedade12. Esta 
declaração é constantemente atualizada quando 
surgem novas tecnologias e métodos inovado-
res de pesquisas e a última revisão foi aprovada 
em 2008. O relatório de Belmont, produzido 
em 1979, está muito relacionado com o discur-
so ético dos últimos 40 anos e foi baseado no 
principalismo desenvolvido na Universidade de 
Georgetown, fundamentado em quatro princí-
pios básicos: 
  Autonomia
  Benefi cência
  Não malefi cência
  Justiça

Estes princípios são considerados como 
transcendentes às fronteiras geográfi cas, cultu-
rais, econômicas e políticas, infl uenciam os cuida-
dos clínicos de todos os pacientes, inclusive dos 
adolescentes e, também, a condução de pesqui-
sas que envolvam sujeitos humanos em níveis lo-
cais, nacionais, regionais ou internacionais, além 
do treinamento de médicos e/ou pesquisadores. 

Novos documentos sobre a ética em saú-
de têm sido produzidos por diversos autores in-
ternacionais, como a Estrutura de Ética Global 
de Saúde de Benatar, Daar e Singer13, em 2003, 
considerando não somente paradigmas fi losófi -
cos, mas, também, permitindo a “extensão dos 
direitos humanos além dos direitos civis e políticos 
para incluir também os direitos culturais, econômi-
cos e sociais e a sua integração com responsabilida-
des recíprocas”12. Assim, os direitos individuais do 
adolescente deveriam ser considerados no con-
texto de ética interpessoal), incluindo a liberda-
de de escolha ou livre arbítrio; no contexto ético 
de saúde pública, incluindo equidade e acesso 
aos cuidados, além dos direitos ambientais, que 
pertencem a todos os membros da Sociedade. 
No entanto, esses direitos individuais também 
precisam ser balanceados com os direitos coleti-
vos da comunidade global e com as responsabi-
lidades individuais e coletivas.
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A APLICAÇÃO DA ÉTICA EM
SAÚDE ÀS QUESTÕES DE SAÚDE 
DURANTE A ADOLESCÊNCIA

A Declaração Universal sobre Bioética e 
Direitos Humanos foi adotada em outubro de 
2005 por aclamação na 33ª sessão da Conferên-
cia Geral da UNESCO14 associando direitos hu-
manos e ética relacionada à saúde, para incluir, 
além das pesquisas, os serviços de saúde, aloca-
ção de recursos e outras questões complexas re-
lacionadas à genômica e transplante de órgãos, 
por exemplo. Esta Declaração incluiu 28 artigos 
e proclamou que:

“...A igualdade fundamental de todos os seres hu-
manos em dignidade, direitos e liberdades funda-
mentais deve ser respeitada para que todos sejam 
tratados justa e igualmente”. 

Em termos da aplicação desta Declaração 
para adolescentes, o princípio da justiça, por 
exemplo, proíbe usar grupos vulneráveis, como 
são consideradas crianças e adolescentes parti-
cipantes de pesquisas quando existe benefício 
exclusivo do pesquisador ou de grupos privile-
giados. Os adolescentes participantes precisam 
obter benefícios da pesquisa na qual estão in-
seridos. Isto vai além da necessidade existente 
para adolescentes com menos de 18 anos de 
ter o direito de dar consentimento informado 
e concordar, ou recusar, em participar da pes-
quisa, mas coloca no pesquisador a responsa-
bilidade assegurar que o adolescente obtenha 
benefícios da pesquisa. Em termos de serviços 
de saúde e justiça, requer que os adolescentes 
tenham acesso aos serviços de cuidados primá-
rios, serviços de saúde reprodutiva e serviços 
de saúde mental. Entretanto, este “requisito” 
também tem sua complexidade, pois países, ou 
grupos populacionais diversos dentro do mes-
mo país, podem ter opiniões diferentes sobre 
a idade que os adolescentes deveriam ter para 
alcançar a maturidade sufi ciente para tomar de-
cisões autônomas e independentes. 

Muitas circunstâncias complexas existem 
que trazem dilemas éticos durante a adolescên-
cia, como alguns dos exemplos descritos abaixo:
  Gravidez na adolescência é considerada glo-
balmente como um problema de saúde pú-
blica. A sexualidade está profundamente rela-
cionada às normas culturais e religiosas, assim 
como políticas públicas relativas à saúde re-
produtiva. Qual idade seria então “permitida” 
para os adolescentes tomarem suas decisões 
autônomas sobre saúde reprodutiva, como o 
acesso livre aos contraceptivos e/ou aborta-
mentos e/ou interrupção da gravidez?

  Um adolescente com transtorno de saúde 
mental ou comportamental ou uso de dro-
gas que coloque sua vida em risco poderia se 
recusar a receber cuidados, mesmo contra a 
opinião de seus pais ou responsáveis?

  Uma adolescente de 12 anos em situação de 
rua e com uma relação abusiva com adolescen-
te que faz uso de drogas e que já está em tra-
tamento para HIV/AIDS, durante o atendimen-
to no serviço de saúde, pode ser aconselhada 
para o uso de preservativos/contraceptivos, 
sem autorização de seus pais, que não podem 
ser localizados? Quais são seus direitos à saúde?

  Uma adolescente que esteve grávida, e sem 
pré-natal, ao dar luz ao nascimento de um 
recém-nato prematuro que necessita cuida-
dos em uma unidade intensiva, pode decidir e 
autorizar sobre a hospitalização, mesmo sem a 
autorização de seus pais e da mesma maneira, 
se for solicitada a participação em qualquer 
pesquisa neonatal que esteja sendo feita nesta 
unidade?

  Um adolescente de 15 anos em situação ir-
regular, pois fugiu de um abrigo público, é 
admitido num serviço de emergência, devi-
do a dor abdominal súbita e intensa que foi 
diagnosticada como apendicite aguda. Quem 
irá autorizar e assinar a permissão para esta 
cirurgia de emergência, para prevenir outros 
problemas iatrogênicos devido ao tempo e ao 
risco imediato de sepsis?
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  O Ministério de Saúde de algum país está sen-
do pressionado a investir reduzidos recursos 
públicos para uma campanha de saúde sobre 
prevenção de acidentes envolvendo crianças 
de 0-3 anos de idade em vez de realizar uma 
campanha de vacinação para todos adoles-
centes sobre hepatites A e B. Quais são as res-
ponsabilidades éticas dos médicos que traba-
lham como contratados nesse Ministério para 
a distribuição e aplicação desses recursos de 
maneira equitativa? Se você for um jornalista 
de grande mídia, como fará esta matéria de 
reportagem?

Todas essas questões polêmicas e comple-
xas demonstram a necessidade de mais treina-
mento e compreensão sobre ética de saúde e 
direitos humanos por parte dos profi ssionais de 
saúde, pesquisadores e todos que participam 
de decisões éticas ou que podem contribuir 
para as informações e discussões sobre estas 
questões. Para facilitar estas decisões, a Orga-
nização Mundial de Saúde publicou, em 2009, 
um manual sobre ética nas pesquisas de saúde 
em âmbito nacional e internacional. Este ma-
nual que inclui estudos de casos, preocupações 
éticas inclusive a respeito de questões sobre o 
início de vida e diagnóstico da morte encontra-
-se accessível e gratuito15. 

Para profi ssionais de saúde interessados em 
questões globais sobre ética de saúde, dois novos 
websites foram criados e também estão accessí-
veis, via Internet: http://www.globalhealth.net 
ou em http://www.globalhealthethics.org. Ambos 
tornam accessíveis documentos sobre uma va-
riedade de tópicos relativos a questões éticas de 
saúde e informações sobre conferências e gru-
pos de discussão a respeito de temas relevantes. 
Parte do texto apresentado nesse artigo e em 
coautoria foi também publicado em Inglês, nos 
Estados Unidos, recentemente16.

CONCLUSÕES

É necessária uma mudança de paradigma 
ao se considerar os cuidados à saúde dos ado-
lescentes nos contextos dos direitos humanos e 
da ética de saúde e, mais importante ainda, na 
intersecção dessas duas premissas.  Os concei-
tos básicos sobre direitos humanos e de ética de 
saúde e, principalmente, a atualização dos do-
cumentos e comentários gerais descritos acima 
servem para o aprimoramento do planejamento 
e avaliação das estratégias nacionais, regionais 
e internacionais de saúde que impactam direta 
e indiretamente a saúde da população dos ado-
lescentes. A consideração dos contextos socioe-
conômicos e políticos nos quais os adolescentes 
vivem durante o processo de seu desenvolvi-
mento e de sua educação, além da infraestrutu-
ra social, cultural e religiosa, tudo faz parte desse 
tecido intelectual onde se estrutura as premissas 
éticas dos cuidados de saúde. Não existem mais 
opções de considerar as questões dos direitos à 
saúde e questões éticas durante a adolescência 
como alternativas, pois para a maioria dos paí-
ses signatários das convenções, direitos e decla-
rações internacionais, como o Brasil, isto agora 
se tornou requisito necessário na rotina dos 
cuidados e pesquisas sobre saúde, inclusive dos 
adolescentes. Investir em serviços de prevenção 
de doenças durante a infância e adolescência; 
resolver os transtornos causados pela violência 
ambiental e interpessoal; confrontar a pobreza e 
suas infl uências sobre a desnutrição e disparida-
des na saúde; e o aprimoramento dos níveis de 
educação dos adolescentes, tudo integra e faz 
interface com as questões éticas e dos direitos 
mais importantes para a melhor gestão dos altos 
custos dos programas de saúde e das necessida-
des populacionais de qualquer nação. Esta é a 
melhor forma de investimento, tanto imediato 
como a longo prazo, com dividendos e retornos 
para o futuro do Brasil. 

>
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A sexualidade para o adulto é apenas uma 
parte de sua vida. Ela começa na adolescência 
com o aparecimento dos hormônios no início 
da puberdade. A sexualidade na adolescência, 
contudo, é uma questão de grande preocupa-
ção para pais, educadores, sistema legal e para 
a sociedade em geral. Cada uma dessas partes 
tem seus próprios interesses e planos, mas ela é 
uma expressão comportamental natural do fe-
nômeno fi siológico do desenvolvimento físico e 
emocional do jovem. Este comportamento não é 
apenas um fenômeno universal em todas as dife-
rentes etnias e religiões, mas também, historica-
mente, um traço humano básico. Parece irônico 
e tornou-se um assunto que necessita investiga-
ção aprofundada urgente para se verifi car por 
que um comportamento humano natural causa 
tanta polêmica e preocupação para tantas partes 
interessadas a ponto de se tornar algo patológi-
co, imoral ou, até mesmo, criminoso.

Em uma pesquisa online com 508 mulheres 
entre as idades de 17 e 26 anos em Singapura 
em 2008, 245 (42,8%) eram sexualmente ati-
vas. A iniciação sexual dessas mulheres foi com 

menos de 16 anos em 10%, entre 16 e 18 anos 
em 28%, entre 19 e 21 anos em 40%, e após os 
21 anos de idade no restante. Esses dados de-
monstraram que o grupo maior (57,2%) de mu-
lheres singapurianas não havia tido sua iniciação 
sexual até os 26 anos de idade, mas daquelas 
que eram sexualmente ativas, 78% haviam ini-
ciado após os 21 anos de idade. 

Uma das preocupações da sociedade é a 
decadência dos valores morais, o que criou uma 
sociedade altamente permissiva, na qual o en-
volvimento de mulheres em atividade sexual 
acontece em idades mais jovens do que nas 
gerações anteriores. A fi m de tratar dessa ques-
tão, foram incluídas na mesma pesquisa online 
501 mães com fi lhos com idades entre 9 e 21 
anos. Neste grupo de jovens mães, a iniciação 
sexual ocorreu antes dos 16 anos em 3%, en-
tre 16 e 18 anos em 15%, e entre 19 e 21 anos 
em 28%. Esta diferença aparente na idade da 
iniciação sexual entre as jovens e as mães não 
deve ser vista, de fato, como uma diferença na 
atividade sexual entre as duas gerações, porque 
muitas das jovens que eram sexualmente ativas 
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1997 para 952 em 2000 e se manteve em 849 
em 2002. O aborto entre adolescentes também 
aumentou de 1.368 casos em 1998 para 1.626 
casos em 2001. Em 2002, o aborto entre ado-
lescentes era responsável por 13% de todos os 
abortos realizados em Singapura. Estima-se que a 
taxa de gravidez na adolescência era de 8,4/1000 
em Singapura. Os efeitos nocivos da gravidez, 
parto, aborto e maternidade sobre a saúde física 
e emocional de meninas adolescentes são sérios 
e reconhecidos. A gravidez na adolescência e a 
maternidade também carregam consigo, a longo 
prazo, um impacto social grave. 

O número de casos de doenças sexualmen-
te transmitidas (DSTs) entre mulheres aumenta 
acentuadamente depois dos 15 anos de idade. 
Dados estatísticos do Ministério da Saúde de 
Singapura demonstraram que em 2005 houve 
15 casos na faixa etária de 10-14 anos, 428 casos 
de 15-19 anos, e 1.111 casos de 20-24 anos de 
idade. Em 2008, foram 787 casos entre meninas 
com 19 anos de idade e menores. Esses números 
indicam claramente que o sexo sem proteção e 
a falta de conscientização quanto ao sexo segu-
ro prevalecem entre as adolescentes e mulheres 
jovens em Singapura. Muitas dessas jovens so-
frem com os males das DSTs e algumas se tor-
nam inférteis nos anos subsequentes. Em 2007, 
houve nove casos confi rmados de infecção pelo 
vírus da imunodefi ciência humana (HIV) em 
adolescentes em Singapura. A infecção pelo HIV 
apresenta um risco defi nitivo de mortalidade. 

A maioria das relações sexuais entre ado-
lescentes é consensual e os parceiros são seus 
pares. Às vezes, são as meninas que iniciam o 
ato sexual. Entretanto, há homens adultos que 
exploram meninas adolescentes sexualmente. 
A desigualdade de forças entre a adolescente e 
um adulto em termos fi nanceiros, de autoridade 
e privilégios, e em habilidades sociais coloca a 
adolescente em uma posição de enorme des-
vantagem para tomar a decisão de participar em 
uma relação sexual. O uso da mídia social online 
aumenta o número de adolescentes vítimas. Há 
quem se preocupe com o bem-estar das vítimas, 
e outros que se preocupam com as atividades 

podem não ter tido fi lhos por várias razões. Seria 
mais correto interpretar a diferença observada 
em sexualidade como um refl exo de populações 
distintas de mulheres – aquelas que se tornam 
mães e as que não têm fi lhos. É, precisamente, 
a diferença inerente nas características sexuais 
das mulheres que se tornam mães e mulheres 
em geral que cria uma diferença percebida na 
sexualidade entre as gerações de pais e jovens. 

Pais e trabalhadores profi ssionais têm uma 
impressão comum de que a sexualidade preva-
lente na adolescência é manifestação de pro-
miscuidade sexual na juventude. É interessante 
observar que a frequência de mulheres que têm 
múltiplos parceiros (dois ou mais), talvez uma 
medida mais idônea de promiscuidade, foi rela-
tada por 23% das mulheres entre 17 e 26 anos e 
por 30% das mães na pesquisa. Esses dados de-
vem acabar com o mito comumente defendido 
pelas gerações mais velhas sobre a promiscui-
dade dos jovens hoje em dia. 

É uma preocupação legitimamente mais 
séria que meninas adolescentes sejam vítimas 
de consequências desfavoráveis da sexualidade 
precoce: gravidez não planejada, doenças se-
xualmente transmitidas e exploração sexual por 
adultos. Geralmente, as adolescentes não têm 
conhecimento e têm acesso limitado a contra-
ceptivos. Outra pesquisa online com 200 ado-
lescentes sexualmente ativas em Singapura em 
2009 realizada pela Youth Task Force no Dia Mun-
dial da Prevenção da Gravidez na Adolescência 
descobriu que um quarto das jovens conhecia al-
guém que havia tido uma gravidez não planeja-
da e, no entanto, 49% destas jovens haviam tido 
uma relação sexual sem proteção. Mais da meta-
de dessas adolescentes não tinha conhecimento 
sobre os métodos de contracepção e nunca ha-
via conversado com o parceiro sobre isso antes 
da relação sexual. Não é surpresa que muitas se 
tenham deparado  com gestações. 

Um relatório de 2004 do Ministério para o 
Desenvolvimento, Juventude e Esportes (MCYS 
– sigla em inglês) e do Comitê da Família de-
monstrou que o número de nascimentos origina-
dos de mães adolescentes aumentou de 704 em 



63Tay SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA – UMA 
PERSPECTIVA DE SINGAPURA

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 2, p. 61-64, maio 2013Adolescência & Saúde

criminosas nas quais as adolescentes podem se 
envolver inconscientemente.

A sexualidade na adolescência é um desafi o 
para muitas partes interessadas da sociedade. O 
princípio mais fundamental para enfrentar esse 
desafi o é a sociedade reconhecer a base social e 
fi siológica da sexualidade adolescente. Ao passo 
que a grande maioria das adolescentes em Singa-
pura não se envolve em atividade sexual, aque-
las que o fazem não deveriam ser alienadas. O 
comportamento sexual adolescente é percebido 
como sendo um problema somente porque exis-
te um desalinhamento nas ações e expectativas 
entre adolescentes e outras partes interessadas. 
Perceber a sexualidade na adolescência como 
uma falha das crianças é não entender a questão.  

Pais, tutores, professores e órgãos governa-
mentais já enfatizam, investem e fazem o pos-
sível há muito tempo para educar as crianças 
sobre conhecimentos da informação e desen-
volvimento de competências técnicas para que 
possam ter vidas melhores e possam desenvol-
ver um país e uma sociedade melhor durante 
sua vida adulta. As necessidades educacionais 
de crianças sobre desenvolvimento sexual e de-
senvolvimento de caráter e valores morais são 
frequentemente negligenciadas ou assumem 
uma importância secundária para estas partes 
interessadas. Para tratar dessas defi ciências, o 
Ministério da Educação de Singapura introduziu 
um programa de educação sexual estruturado 
para crianças entre 10-14 anos de idade denomi-
nado “Anos de Crescimento” (Growing years). Os 
materiais foram fornecidos por profi ssionais que 
incluíram psicólogos de crianças/adolescentes, 
educadores e especialistas médicos. De modo a 
assegurar a transparência e o conhecimento pú-
blico do conteúdo de instrução, os materiais fo-
ram disponibilizados para o público em DVDs. O 
principal foco da instrução é “transmitir conhe-
cimento para estudantes sobre a construção de 
relações saudáveis e reduzir DSTs e gravidez na 
adolescência”. Além disso, ensinar a importância 
da família heterossexual casada como a unidade 
básica da sociedade. Um programa mais infor-
mativo para jovens entre 15 e 19 anos de idade 

inclui conhecimento sobre métodos preventivos 
de gravidez na adolescência, métodos contra-
ceptivos e DSTs. O programa escolar é realiza-
do com a premissa de que os pais arcam com a 
maior responsabilidade da educação sexual de 
seus fi lhos. Aqueles que não se sentem à vonta-
de com a abordagem da escola e o programa de 
educação sexual têm o direito de não participar 
e retirar seus fi lhos do programa. 

Como medida pragmática, os adolescentes 
em uma relação menino-menina ou que correm 
o risco de terem uma relação sexual são acon-
selhados pelos conselheiros da escola e, até, 
incentivados a participarem de ofi cinas adicio-
nais sobre sexualidade que, além de ensinarem 
como dizer não para avanços sexuais, também 
dão maiores informações sobre métodos contra-
ceptivos e proteção contra DSTs potenciais. 

Quando as meninas engravidam, elas têm 
uma opção legal de interromperem a gravidez. 
A Lei de Interrupção da Gravidez (Termination of 
Pregnancy Act) permite que um médico treinado 
realize o aborto em uma instalação cadastrada. 
O procedimento é uma condição de notifi cação 
compulsória para o Ministério da Saúde, que 
regula e audita a prática. Antes do aborto, um 
aconselhamento profi ssional obrigatório é reali-
zado e as meninas são incentivadas a envolve-
rem suas mães na decisão sobre a gravidez. A 
legislação, entretanto, permite que uma menina 
menor de idade (21 anos em Singapura) solici-
te um aborto. Ela também exige que o clínico 
e todos os profi ssionais de saúde envolvidos no 
aborto mantenham sigilo absoluto sobre o as-
sunto, a não ser que tenham de atender a man-
dado judicial em processo penal. Aproximada-
mente três quartos das gestações adolescentes 
são interrompidos em Singapura. 

Existe também um aspecto punitivo na 
contenção do risco potencial de meninas ado-
lescentes se tornarem vítimas da exploração e 
abuso sexual. É ilegal para homens de qualquer 
idade ter relações sexuais com meninas menores 
de 16 anos de idade, independentemente de ter 
sido consensual. Homens, mas não meninas, se-
rão punidos com uma multa pesada ou prisão, 



64 TaySEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA – UMA 
PERSPECTIVA DE SINGAPURA

Adolescência & SaúdeAdolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, supl. 2, p. 61-64, maio 2013

ou ambas. Se o homem for menor de 16 anos 
de idade, ele é enviado ao reformatório. O sexo 
com uma menina de 14 anos ou menor é con-
siderado estupro estatutário, e o homem será 
sentenciado a castigo físico assim como à prisão.

A conscientização e o interesse públi-
co sobre a sexualidade na adolescência estão 
crescendo em Singapura. Uma abordagem 
pragmática multidirecional foi adotada. A pre-
valência de 10% de meninas que tiveram sua 
iniciação sexual com menos de 16 anos e so-
mente 42% de mulheres jovens com menos de 
26 anos de idade que já tiveram uma relação 

sexual, em Singapura, é menor do que em mui-
tos países desenvolvidos, como, por exemplo, 
nos EUA, onde, em 2002, 42% das meninas de 
15 a 19 anos de idade tinham tido uma relação 
sexual. Da mesma forma, a taxa de gravidez 
adolescente em Singapura, que é em média 8,4 
por 1.000, é considerada baixa, quando com-
parada com os 16,3 por 1.000 na Austrália em 
2004 e 41,7 por 1.000 na Inglaterra em 2007. 
Será interessante observar se as medidas toma-
das em Singapura manterão a sexualidade na 
adolescência dentro das expectativas de pais e 
de outras partes interessadas. 
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ONDE ESTAMOS?

Em Portugal, depois de algum entusiasmo 
nas décadas de 80 e 90 do século passado, a 
Saúde de Adolescentes parece ter caído no os-
tracismo, pois está fora da agenda de profi ssio-
nais de saúde e de políticos. Por quê?
  Estão controlados problemas que então preo-
cupavam tanto a sociedade como os profi ssio-
nais (e.g., gravidez, consumos nocivos, HIV/
AIDS, abandonos escolares, perturbações ali-
mentares, depressão, etc.)?

  A expansão da clínica geral e a extensão da 
idade pediátrica até aos 18 anos dispensaram 
a organização de programas específi cos? A 
promoção da saúde e a prática em equipes 
pluridisciplinares tornaram-se obsoletas?

  As atividades dos serviços do Instituto da Dro-
ga e da Toxicodependência e as restrições 
legais ao consumo de tabaco revelaram-se 
sufi cientes para dissuadir o uso e o abuso de 
substâncias nocivas?

  A expansão da escolaridade, hoje obrigatória 
até aos 18 anos, e a redução do contingen-
te escolar dispensam a colaboração de tantos 
profi ssionais de saúde na escola?

  A evolução da estrutura populacional, resulta-
do de quatro décadas de natalidades reduzi-

das, conduziu ao envelhecimento acentuado 
da população (% acrescida de população com 
65 ou mais anos) e ao decréscimo da percen-
tagem de população com menos de 25 anos. 
Será que esta situação desencadeia uma pres-
são demográfi ca negativa? Por haver propor-
cionalmente cada vez menos jovens, vão per-
dendo notoriedade social, nomeadamente na 
agenda dos serviços de saúde?

Apesar de em muitas partes do mundo se 
registar incremento de programas específi cos 
para adolescentes/jovens, enquadrados ou não 
em programas de atenção primária, em alguns 
países que detinham políticas sociais relativa-
mente mais desenvolvidas, registra-se tendên-
cia para medicalizar a sociedade (por exemplo, 
orientar a Saúde para o controle de problemas/
doenças em detrimento de estratégias genuínas 
de promoção de saúde) e para implantar medi-
das de contenção de despesas com potenciais 
efeitos perversos sobre grupos com indicadores 
de saúde mais favoráveis. Em Portugal, coloca-se 
a questão: que repercussões terão medidas de 
restrição fi nanceira que desinvestem a preven-
ção primária para concentrar recursos no diag-
nóstico e no tratamento? 

>
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cada vez mais popular e as interrupções volun-
tárias da gravidez cada vez mais praticadas. Será 
que a gravidez entre adolescentes está mesmo 
diminuindo?

A visibilidade social do uso e abuso de 
substâncias nocivas parece evoluir de modo 
favorável. Ou, estará a sociedade tornando-se 
cada vez mais tolerante (e hipócrita)? Exemplo, 
a publicidade agressiva ao consumo de bebidas 
alcoólicas orientada para os públicos juvenis.

Para muitos, o tempo de adolescere é cada 
vez mais longo: por força de modas e de pressão 
das mídias que forçam comportamentos e con-
sumos ignóbeis, a infância tende a ser encurtada 
ou mesmo amarfanhada. Por outro lado, difi cul-
dades reais no acesso ao mercado de trabalho 
obrigam muitos a retardar a sua almejada auto-
nomia social e econômica.

Parece inquestionável que a maioria dos 
adolescentes conhece um conforto, entenda-
-se acesso a informação e a bens de consumo 
que gerações anteriores jamais conheceram. 
Todavia, um número crescente de adolescentes 
e sobretudo de jovens parece condenado à in-
felicidade. Por quê? (Permita-me o leitor que lhe 
sugira LAYARD Richard. HAPPINESS: Lessons from 
a new Science. 2005 Penguin Books).

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Para sobreviver e, em muitos locais, surgir 
ou renascer, a Saúde de Adolescentes precisaria:

Optar defi nitivamente por uma prática 
centrada e orientada na comunidade, próxi-
ma sobretudo de excluídos sociais e de gru-
pos de vulnerabilidade acrescida.

Em lugar de camufl ada em unidades de 
saúde familiar, acessíveis e frequentadas sobre-
tudo por avós, importaria que equipes pluridis-
ciplinares interviessem em locais de acesso fácil 
para os jovens (exemplo, centros comerciais, 
estabelecimentos de ensino, infra-estruturas 
desportivas ou de tempos livres) e tivessem a 
coragem de privilegiar bairros onde as manifes-
tações de violência urbana surgem com maior 

> DESAFIOS

Vivemos um tempo em que a mediatização 
proporciona a ilusão da tal aldeia global, tantos 
são os mitos que constantemente abraçam tudo 
e todos. Porém, os pobres constituem uma fatia 
progressivamente maior de população abando-
nada, e entre eles predominam crianças, adoles-
centes e mulheres.

Em Portugal, como certamente em muitos 
outros lugares, as estatísticas deformam a reali-
dade juvenil. Naturalmente, tudo o que expres-
sam terá algo de verdade, porém tudo depende 
de quem falam e de onde se coloca quem reco-
lheu e tratou os dados. Recordo António Aleixo, 
poeta popular algarvio do século passado: Para a 
mentira ser segura / E atingir profundidade, / Deve 
trazer à mistura / Qualquer coisa de verdade…

Quando começa o ano letivo, (quase) to-
dos os que se encontram em idade escolar lá es-
tão. Enquanto os meses decorrem, quem aban-
dona o sistema educativo ou é abandonado pela 
Escola, sobretudo rapazes? Não são esses os que 
se revelam mais problemáticos?

Em muitos estudos relevantes, por razões 
de conveniência, as amostras recolhidas res-
tringem-se a populações escolares. Não fi cam 
sub-representados os adolescentes excluídos ou 
vivendo em “guetos”?

No grupo etário de 10-19 anos, os óbitos 
são relativamente escassos. Todavia, qual a pro-
porção de certifi cados de óbito que por razões 
diversas não elucida a genuína causa de morte? 
Por vezes, situações de violência são escamotea-
das como causa externa ou acidental.

A porcentagem de adolescentes, sobretu-
do meninas, que atingem níveis de ensino su-
perior é cada vez mais elevada. Porém, depois 
de terminarem os cursos, o acesso condigno ao 
mercado de trabalho está tornando-se cada vez 
mais complicado. Como se repercute esta situa-
ção na saúde dos jovens, em particular nos que 
se revelam de vulnerabilidade acrescida?

Aparentemente, a evolução da maternida-
de nas adolescentes afi gura-se favorável. Toda-
via, a contracepção de emergência parece ser 
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frequência. Naturalmente, para que tal seja viá-
vel, a comunicação dos profi ssionais com a co-
munidade tem de ser fácil, baseada na confi ança 
e respeito mútuos, e efetiva a participação numa 
cidadania ativa pela saúde.

Transformar-se em Saúde Juvenil

Face aos problemas reais com que os jovens 
se confrontam na entrada do mundo do traba-
lho e às respostas que os adolescentes vão en-
contrando, nomeadamente no sistema educati-
vo, talvez fosse chegado o tempo da Saúde dos 
Adolescentes se transformar em Saúde Juvenil, 
isto é, passar a focalizar-se no grupo etário de 
16-25 anos. Para tal, seria necessário abandonar 
traços do paradigma pediátrico que, por vezes, 
teimam em persistir e passar a reconhecer ine-
quivocamente a autonomia que o jovem precisa 
e à qual tem direito inalienável.

Abandonar o modelo médico tradicional

 De fato, o modelo prescritivo, mais ou me-
nos autoritário e pater/maternalista, há muito 
deveria ter caído em desuso. Impõem-se in-
tervenções de equipes pluridisciplinares, com-
petentes e hierarquizadas quanto baste, aptas 
para uma prática compreensiva (bio-, psico- e 
social) e global que tenha também como obje-
tivo procurar facilitar a felicidade e a integração 
social dos seus utentes. Tal mudança de para-
digma, um salto qualitativo nas abordagens 
habituais, exige atualização na formação de 
profi ssionais. Como promovê-la? Dependerá 
das condições e das circunstâncias, mas algo 
precisa ser feito! Na verdade, no âmbito de 
cuidados primários de saúde, é frequente que 
programas de sucesso venham a cristalizar e a 
afastar-se das reais necessidades dos que reve-
lam vulnerabilidades acrescidas as quais estão 
em mutação permanente. Muitos exemplos 
poderiam ser dados, todavia, sem difi culdade, 
qualquer leitor poderá apontar situações, pois 
mudam muito mais depressa as necessidades 

dos jovens que as capacidades de resposta dos 
profi ssionais ou dos programas.

Não ser (demasiado) afetada por 
constrangimentos orçamentais

Em Portugal, a preocupação com a efi ciên-
cia, determinada pelos constrangimentos orça-
mentais que se repercutem na aplicação de re-
cursos, propicia uma prática profi ssional pouco 
dada a comunicação interpessoal intensa e profí-
cua. De fato, insidiosamente vai impondo-se uma 
prática em que o profi ssional (julga) que resolve 
problemas em detrimento de apoiar pessoas. Tal 
tendência é perniciosa, talvez sobretudo para a 
Saúde Juvenil, onde a comunicação exige dispo-
nibilidade e capacidade de acolhimento para que 
possa ser profícua. De fato, os cuidados, nomea-
damente em Medicina Juvenil, precisam ser en-
carados como um investimento, do utente e do 
profi ssional, e não como uma mercadoria (com-
modity) a transacionar ao menor custo ou pelo 
melhor preço. Naturalmente, nas circunstâncias 
atuais, não é fácil a tarefa de ajudar quem admi-
nistra recursos ou os decisores políticos a enten-
derem que investir em cuidados de saúde, sobre-
tudo com os jovens, é também ter capacidade 
para despender tempo com eles e fazê-lo em con-
tinuidade! Mais que profi ssional de saúde, quem 
presta cuidados a jovens tem de ser um pedago-
go da saúde e tal reclama competência (forma-
ção e supervisão) e tempo (disponibilidade)!

NOTA FINAL

Sou médico de saúde pública. Tenho um 
interesse incontornável pela prevenção, pois 
acredito que mais vale um cêntimo em preven-
ção primária que um euro em reabilitação!

Uma palavra de apreço e de estima para 
todos aqueles que contra ventos e marés pros-
seguem na luta por ajudar os adolescentes e 
os jovens a ganhar controle sobre os seus pro-
blemas, nomeadamente de saúde. Por favor, 
não desistam!
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INFORMAÇÕES GERAIS 
A Revista Adolescência & Saúde é uma publicação 

ofi cial do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente 
(NESA) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), com periodicidade trimestral.  Aceita matérias 
inéditas para publicação na forma de artigos originais, 
de revisão, de atualização, relatos de casos, resumo de 
tese e comunicações breves. Os artigos serão aceitos 
para publicação escritos em português. Na versão 
eletrônica da Revista (www.adolescenciaesaude.
com), ISSN-2177-5281, todos os artigos serão 
disponibilizados em português, inglês e espanhol.

Os textos devem vir acompanhados de carta 
assinada pelo autor principal e por todos os coautores 
para serem avaliados pelo Conselho Editorial e 
receberem aprovação para publicação.

Os trabalhos deverão ser submetidos através do site 
da Revista:

http://www.adolescenciaesaude.com

MISSÃO E POLÍTICA EDITORIAL
A missão da Revista Adolescência & Saúde 

é promover a circulação e a divulgação dos 
conhecimentos e experiências dos profissionais que 
trabalham com a saúde dos adolescentes e queiram 
contribuir para que estes tenham uma vida saudável.

Artigos que fi ram os preceitos éticos estabelecidos 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa Científi ca, de acordo 
com a Resolução 196/96, não serão  publicados, 
bem como aqueles que firam os Direitos Humanos 
da Criança e do Adolescente, conforme previsto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS MANUSCRITOS
O processo de avaliação do mérito científi co 

considera o atendimento destas instruções, o 
potencial do manuscrito para publicação e o possível 
interesse dos leitores. A Revista utiliza o processo de 
revisão por especialistas (peer review). O trabalho, 
após revisão inicial dos editores, será encaminhado 
para análise e emissão de parecer por dois revisores 
(Consultores AdHoc), pesquisadores de competência 
estabelecida na área específi ca de conhecimento, 
selecionados de um cadastro de revisores. No processo 
serão adotados o sigilo e o anonimato para autor(es) 
e revisor(es).Os artigos que não apresentarem mérito, 
que contenham erros signifi cativos de metodologia, 
ou não se enquadrem na política editorial da revista, 
serão rejeitados diretamente pelo Conselho Editorial, 
não cabendo recurso. 

A Revista Adolescência & Saúde apoia as políticas 
para registro de ensaios clínicos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), 
reconhecendo a importância dessas iniciativas para 
o registro e divulgação internacional de informações 
sobre estudos clínicos em acesso aberto. Sendo assim, 
somente serão aceitos para publicação os artigos de 
pesquisas clínicas que tenham recebido um número 
de identifi cação em um dos Registros de Ensaios 

Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela 
OMS e pelo ICMJE, cujos endereços estão disponíveis 
no site do ICMJE. O número de identifi cação deverá 
ser registrado ao fi nal do resumo.

Dentro desse contexto, a Revista Adolescência & 
Saúde adota a defi nição de ensaio clínico preconizada 
pela OMS, que pode ser assim resumida: "qualquer 
pesquisa que prospectivamente designe seres huma-
nos para uma ou mais intervenções visando avaliar 
seus efeitos em desfechos relacionados à saúde. As in-
tervenções incluem drogas, células e outros produtos 
biológicos, procedimentos cirúrgicos, radiológicos, 
dispositivos, terapias comportamentais, mudanças 
de processos de cuidados, cuidados preventivos, etc".

Os conceitos contidos nos manuscritos são de 
responsabilidade exclusiva dos autores.

Tipos de artigos publicados:
a. Artigos originais
São relatos de trabalho original, destinados à divulgação 
de resultados de pesquisas inéditas de temas relevantes 
para a área pesquisada, apresentados com estrutura 
constituída de Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados, 
Discussão e Conclusão, embora outros formatos possam 
ser aceitos. Máximo: 3000 palavras, excluindo referências 
bibliográfi cas, tabelas e fi guras. Máximo de referências: 20
b. Artigos de revisão
Análises críticas ou sistemáticas da literatura, a respeito de 
um tema selecionado, enviadas de forma espontânea pelos 
autores ou a pedido dos editores. Máximo de 5000 palavras. 
Máximo de Referências: 30.
c. Relatos de caso
São prioritariamente relatos signifi cantes de interesse 
multidisciplinar e/ou práticos, relacionados ao campo 
temático da Revista. Máximo de 1500 palavras. Máximo de 
Referências: 20
d. Resumo de teses
Reprodução de Resumo e Abstracts de Teses e Dissertações.
e. Atualizações
Trabalhos descritivos e interpretativos, com fundamentação 
sobre a situação global em que se encontra determinado 
assunto investigativo ou potencialmente investigativo. 
Máximo de 2000 palavras. Máximo de referências: 20.
f. Comunicações breves
Relatos breves de pesquisa ou de experiência profi ssional 
com evidências metodologicamente apropriadas. Relatos 
que descrevam novos métodos ou técnicas serão também 
considerados. Máximo de 1500 palavras. Máximo de refe-
rências: 10. Não incluir mais que duas fi guras ou tabelas.

NORMAS GERAIS
É obrigatório o envio de carta de submissão 

(digital ou via Correios) assinada por todos os 
autores. Nessa carta, os autores devem referir que o 
artigo é original, nunca foi publicado e não foi ou não 
será enviado a outra revista enquanto sua publicação 
estiver sendo considerada pela Revista Adolescência 
& Saúde. Além disso, deve ser declarado na carta 
que todos os autores participaram da concepção 
do projeto e/ou análise dos dados obtidos e/ou da 
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evitando abreviaturas e indicação do local e da cida-
de onde o estudo foi realizado, exceto quando isso 
for essencial para a compreensão das conclusões.

  Título do artigo em inglês.
  Nome COMPLETO de cada um dos autores acom-

panhado de titulação mais importante de cada 
autor e a instituição de ensino, pesquisa ou assis-
tência à qual pertence (com cidade, estado e país).

  Autor correspondente: defi nir o autor correspon-
dente e colocar endereço completo (endereço com 
CEP, telefone, fax e, obrigatoriamente, endereço 
eletrônico).

  Instituição: declarar a instituição de ensino, pesqui-
sa ou assistência na qual o trabalho foi realizado.

  Declaração de confl ito de interesse: descrever 
qualquer ligação de qualquer um dos autores com 
empresas e companhias que possam ter qualquer 
interesse na divulgação do manuscrito submetido 
à publicação. Se não houver nenhum confl ito de 
interesse, escrever “nada a declarar”. 

  Fonte fi nanciadora do projeto: descrever se o 
trabalho recebeu apoio fi nanceiro, qual a fonte 
(por extenso) e o número do processo.

  Número total de palavras: no texto (excluir pá-
gina de rosto, resumo, abstract, agradecimento, 
referências, tabelas, gráfi cos e fi guras), no resumo e 
no abstract. Colocar também o número total de ta-
belas, gráfi cos e fi guras e o número de referências.

RESUMO E ABSTRACT
Cada um deve ter, no máximo, 250 palavras. 

Não usar abreviaturas. Eles devem ser estruturados 
de acordo com as seguintes orientações:
  Resumo de artigo original: deve conter as seções: 

Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão (Abs-
tract: Objective, Methods, Results and Conclusion). 

  Resumo de artigo de revisão: deve conter as se-
ções: Objetivo, Fontes de dados, Síntese dos dados 
e Conclusão (Abstract: Objective, Data source, Data 
synthesis and Conclusion).

  Resumo de relato de caso: deve conter as se-
ções: Objetivo, Descrição do caso e Comentários
(Abstract: Objective, Case description and Comments).

Para o titulo em inglês e o abstract, é importante 
obedecer as regras gramaticais da língua inglesa. A 
Revista se reserva o direito de proceder as modifi cações 
necessárias com anuência dos autores.

PALAVRAS-CHAVE E KEY WORDS
Fornecer, abaixo do resumo em português e in-

glês, de 3 a 6 descritores que auxiliarão a inclusão 
adequada do resumo nos bancos de dados biblio-
gráfi cos. Empregar exclusivamente descritores da 
lista de “Descritores em Ciências da Saúde” elabora-
da pela BIREME e disponível no site http://decs.bvs.
br/. Essa lista mostra os termos correspondentes em 
português e inglês.

redação fi nal do artigo e que todos concordam com 
a versão enviada para a publicação. Deve também 
citar que não foram omitidas informações a respeito 
de fi nanciamentos para a pesquisa ou de ligação com 
pessoas ou companhias que possam ter interesse nos 
dados abordados pelo artigo. 

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS
No momento da aceitação do manuscrito para 

publicação na Revista Adolescência & Saúde, todos 
os autores devem enviar carta de autorização da 
transferência de direitos autorais na qual reconhecem 
que, a partir desse momento, a Revista Adolescência 
& Saúde passa a ser  detentora dos direitos autorais 
do trabalho. O artigo só será publicado após o 
recebimento desta carta.

Para artigos originais, anexar uma cópia da 
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da instituição onde foi realizada a pesquisa. A Revista 
Adolescência & Saúde adota a resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 
Saúde, que aprovou as “Novas Diretrizes e Normas 
Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos” (DOU 1996 Out 16; no 201, seção 
1:21082-21085). Somente serão aceitos os trabalhos 
elaborados de acordo com estas normas. Para relato 
de casos, também é necessário enviar a aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa e, se houver possibilidade 
de identifi cação do paciente, enviar cópia do 
consentimento do responsável, para divulgação 
científi ca do caso clínico. Para revisões da literatura, 
não há necessidade desta aprovação.

A Revista Adolescência & Saúde não se responsa-
biliza pelo eventual extravio dos originais. Os autores 
devem ter consigo uma cópia do manuscrito original, 
enquanto o artigo estiver sendo considerado para a 
publicação pela Revista.

A Revista se reserva o direito de efetuar, nos artigos 
aceitos, adaptações de estilo, de gramática e outras que 
julgar necessárias para atender às normas editoriais.

NORMAS DETALHADAS
O conteúdo completo do artigo deve obedecer 

aos “Requisitos Uniformes para Originais Submetidos 
a Revistas Biomédicas”, publicado pelo Comitê 
Internacional de Editores de Revistas Médicas 
(disponível em http://www.icmje.org/). Cada uma 
das seguintes seções deve ser iniciada em uma 
nova página: página de rosto; resumo e palavras-
chave em português; abstract e key words; texto; 
agradecimentos e referências bibliográfi cas.

Tabelas e figuras devem ser encaminhadas 
em páginas separadas, numeradas em algarismos 
arábicos, colocadas ao final do texto, conter o título e 
as notas de rodapé.

PÁGINA DE ROSTO
Formatar com os seguintes itens:

  Título do artigo deve ser conciso e explicativo, de 
modo que represente o conteúdo do trabalho,
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TABELAS, GRÁFICOS E ILUSTRAÇÕES
Os locais sugeridos para a inserção de tabelas, 

gráfi cos e ilustrações, segundo sua ordem de aparição, 
deverão estar assinalados no texto. As tabelas, 
quadros e fi guras devem apresentar um título breve 
e ser numerados consecutivamente com algarismos 
arábicos, conforme a ordem em que forem citados no 
texto, sendo restritos a 5 no total. As tabelas devem 
apresentar dado numérico como informação central. 
As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé 
da tabela, com os símbolos na sequência. Se houver 
ilustração extraída de outra fonte, publicada ou não, a 
fonte original deve ser mencionada abaixo da tabela. 

As fi guras devem conter legenda, quando 
necessário, e fonte quando for extraída de obra 
publicada. As tabelas, gráfi cos e ilustrações 
devem estar impressos em laudas distintas das do 
manuscrito e acompanhados de título e/ou legenda 
individualizados. Eles devem ser encaminhados 
também em arquivos separados. Para tabelas 
e gráfi cos, usar preferencialmente arquivos dos 
softwares Word ou Excel. Para outras ilustrações 
(fi guras, mapas, gravuras, esquemas e fotos em preto 
e branco), encaminhar obrigatoriamente arquivos 
com extensão TIFF ou JPG. Para “escanear” as fi guras 
e/ou fotos, selecionar 300 DPI de resolução, nos 
modos de desenho ou grayscale. Figuras de desenhos 
não computadorizados deverão ser encaminhadas 
em qualidade de impressão de fotografi a em preto 
e branco. Ademais, a reprodução de fotografi as 
coloridas será custeada pelos autores.

AGRADECIMENTOS
Agradecer de forma sucinta a pessoas ou 

instituições que contribuíram para o estudo, mas que 
não são autores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Devem ser numeradas e ordenadas segundo a 

ordem de aparecimento no texto.
As citações serão identifi cadas no texto por suas 

respectivas numerações sobrescritas. Para apresentação 
das referências, devem ser adotados os critérios do 
International Committee of Medical Journal Editors, 
também conhecido como estilo Vancouver.

Os autores devem consultar Citing Medicine, 
The NLM Style Guide for Authors, Editors, and 
Publishers (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/
br.fcgi?book=citmed) e “Sample References” (http://
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html)
para informações sobre os formatos recomendados. 

Exemplos:
a) Artigos em periódicos:
Dupont W, Page D. Risk factors for breast cancer in 
women with proliferative breast disease. N Engl J Med. 
1985;312:146-51. 
Obs.: Quando houver mais de seis autores, citar os seis 
primeiros nomes seguidos de et al.

b) Capítulos de livros:
Swain SM, Lippman ME. Locally advanced breast cancer. 
In: Bland KI, Copeland EM. The Breast. Comprehensive 
management of benign and malignant diseases. Philadelphia: 
WB Saunders; 1991. p. 843-62.
c) Livros:
Hughes LE, Mansel RE, Webster DJT. Benign disorders and 
diseases of the breast. Concepts and clinical management. 
London: Baillière-Tindall; 1989.
d) Trabalhos apresentados em evento: 
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's 
computational effort statistic for genetic programming. In: 
Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editores. 
Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th 
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.
e) Trabalhos de autoria de entidade: 
American Medical Association. Mammographic criteria 
for surgical biopsy of nonpalpable breast lesions. Report of 
the AMA Council on Scientifi c Affairs. Chicago: American 
Medical Association; 1989; 9-20.
f) Teses e dissertações:
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey 
of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): 
Central Michigan University; 2002.
g) Artigos de periódico em formato eletrônico:
Glat R, Fernandes EM, Pontes ML. Educação e Saúde no aten-
dimento integral e promoção da qualidade de vida de pessoas 
com defi ciência. Rev Linhas [Internet]. 2006 Jul-Dez [citado 
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