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As responsabilidades, tarefas e compromissos foram muitos.  Mas, neste período de fi nal de 
ano, em que somos convidados à refl exão, vem-nos à mente uma enorme satisfação em havermos, 
pontual e signifi cativamente, evoluído, cumprindo metas que foram pré-estabelecidas e abrindo no-
vos campos de atuação, sendo esse movimento vital em nosso propósito e compromisso de publicar, 
refl etir e possibilitar o conhecimento de temas relacionados com a saúde do adolescente.

Tudo isso, com efetividade, buscando o envolvimento, esclarecimento e integração de pro-
fi ssionais, para que aprimorem-se, ampliem e voltem seu olhar para a adolescência. Certamen-
te, muito ainda temos por fazer, descortinar, integrar e conquistar. desvendar para aprimorar.
Conhecer para evoluir.

Fortalecemos laços, debatemos, suscitamos ideias, ouvimos, pensamos, elaboramos e concreti-
zamos projetos, fomentamos o comprometimento, enfi m, abrimos preciosos canais, unindo, geran-
do e reciclando forças indispensáveis ao nosso prosseguir.

Nesse princípio, vale lembrar que, durante o ano de 2013, em que comemoramos dez anos de 
existência de nossa Revista Adolescência & Saúde, além das edições curriculares, com grande satisfa-
ção, tivemos ainda a oportunidade de editarmos três suplementos. o primeiro, lançado em abril, foi 
o Saúde Reprodutiva, esclarecendo sobre sexualidade, numa parceria com a Área Técnica de Saúde 
de Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde. 

o segundo, um Suplemento Internacional, lançado em maio, com artigos inéditos de profi ssio-
nais e pesquisadores de conceituadas instituições de diversas partes do mundo, fortaleceu a ideia de 
que as distâncias, sem dúvida alguma, vão desaparecendo com as tecnologias da informação e da 
comunicação.

Já em outubro, lançamos o terceiro: um Suplemento especial da Revista Adolescência & Saúde, 
editado para enriquecer e integrar o 36º Congresso Brasileiro de Pediatria.

Citamos ainda nossos esforços e trabalho, com afi nco, no intuito do fortalecimento da Rede 
AdoLEC. Estamos hoje operando, com confi ança, estratégia e segmento, no objetivo de manter a 
sua credibilidade e potencializarmos sua operacionalidade, acessibilidade, governância e fl uência na 
captação e distribuição de dados.

Nosso muito obrigado a todos que contribuem para que nossos projetos tornem-se uma 
realidade. Um destaque aos nossos autores e leitores, peças vitais para o nosso desenvolvimento. 
Em 2014 estaremos, certamente, com o ânimo renovado e as energias refeitas, para novas metas, 
objetivos e conquistas. 

Há um amplo horizonte, com muito ainda por fazer...  

Um Ano Novo repleto de realizações a todos!

Isabel Bouzas
Editora

Um amplo horizonte
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RESUMO
Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as ações/estratégias utilizadas pelos enfermeiros das Unidades de 
Saúde da Família do município de Caruaru - PE, voltadas para o adolescente na perspectiva da promoção da saúde dessa 
faixa etária. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi 
realizada através de questionário autoaplicável com os enfermeiros atuantes nas Unidades de Saúde da Família das zonas 
rural e urbana do município de Caruaru - PE. Resultados: os dados evidenciaram que os enfermeiros pesquisados possuem 
uma boa compreensão dos conceitos de promoção da saúde e percebem a importância da interdisciplinaridade e de sua 
efetividade na adolescência. Entretanto, poucos desenvolvem as atividades com a regularidade recomendada. Além disso, 
várias são as difi culdades apontadas para a realização das atividades, uma vez que a promoção da saúde engloba uma série 
de elementos complexos que devem ser revistos para garantir sua implementação. Conclusão: Embora os profi ssionais 
pesquisados compreendam e considerem relevante a implementação da promoção da saúde voltada para os adolescentes, 
as estratégias para sua efetivação apresentam-se como um desafi o, que inclui desde a necessidade de estabelecer ações 
marcadas pela intersetorialidade, até a capacitação de pessoal, adequação de estrutura física e disponibilidade.

PALAVRAS-CHAVE
Saúde do adolescente, atenção primária à saúde, promoção da saúde, enfermagem em saúde pública.

Avaliação das estratégias de promoção 
à saúde dos adolescentes utilizadas por 
enfermeiros nas unidades de saúde do 
município de Caruaru - PE
Evaluation of strategies used by nurses to promote the health of 
adolescents in the municipality health units of Caruaru – PE

>

Gésica Kelly da Silva 
Oliveira1

Emanuela Rozeno de 
Oliveira2

Cristiana Acevedo 
Zarzar3

Emanuela Batista 
Ferreira4

Thaise Maria Maia de 
Menezes5

gésica Kelly da Silva oliveira (gesicakelly.oliveira@gmail.com) - Rua João Pessoa, 541, Centro - Camocim de São Félix, PE, Brasil. 
CEP: 55665-000
Recebido em 04/10/2012 – Aprovado em 31/07/2013

1Enfermeira. Pós-graduanda em Urgência e Emergência. Professora-tutora do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade do 
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Família do município de Recife, PE, Brasil. Professora da Faculdade do Vale do Ipojuca (FAVIP) Caruaru, PE, Brasil. 
3Psicóloga. Especialista em Psicologia Clínica, Hospitalar e Domiciliar (CPHD) e em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde (Fiocruz/ 
CPqAM). Mestre em Saúde Coletiva, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Auditora do Sistema Único de Saúde do município de 
Caruaru/ PE. Professora da Faculdade do Vale do Ipojuca (FAVIP) Caruaru, PE, Brasil. 
4Enfermeira pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestre em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco (UPE) Recife, PE, 
Brasil. Professora Assistente da Universidade de Pernambuco (UPE). Professora da Faculdade do Vale do Ipojuca (FAVIP) Caruaru, PE, Brasil.
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INTRODUÇÃO

A adolescência envolve o período de tran-
sição da infância para a vida adulta, delimitado 
pelo Ministério da Saúde (2010) entre a faixa 
etária de 10 a 19 anos de idade. o adolescente 
sofre uma série de mudanças biológicas, psico-
lógicas e sociais próprias dessa fase evolutiva1. 
Todas essas transformações biopsicossociais tor-
nam muito presentes a díade vulnerabilidade/
risco, decorrente tanto de alterações internas, 
quanto externas2.

Nesta problematização, torna-se pertinen-
te a construção de estratégias efetivas na aten-
ção básica em saúde para redução dos agravos 
evitáveis e a promoção da saúde dos adoles-
centes. Vale salientar que, mesmo existindo o 
Programa de Saúde do Adolescente (PRoSAd), 
criado pelo Ministério da Saúde desde 1988, a 
atenção a esses indivíduos continua desarticula-
da nos serviços de saúde3.

Para melhorar a assistência à saúde dos 
adolescentes é necessária uma nova maneira de 
organizar esses serviços, com uma atenção in-
tegral que possibilite a criação de vínculos e a 
interação com os adolescentes, de acordo com a 
realidade em que estão inseridos, de forma que 
o conteúdo dos programas existentes seja adap-
tado às demandas individuais e coletivas, com 
base na proposta nacional4. Além disso, é neces-
sário o aumento da oferta de serviços na aten-
ção básica voltada para esse público-alvo, com 

uma abordagem participativa dos adolescentes 
e capacitação profi ssional para o fortalecimen-
to das estratégias de prevenção, recuperação e 
promoção da saúde no âmbito do SUS.

Neste contexto, as Unidades de Saúde da 
Família (USF) funcionam como porta de entrada 
dos adolescentes na atenção básica, sendo de 
competência do enfermeiro, conforme a porta-
ria do Ministério da Saúde 648/gM de 28 de 
março de 2006, realizar assistência integral aos 
indivíduos e famílias na USF, em todas as fases 
do desenvolvimento humano.

dentro desta integralidade assistencial, de-
vem ser priorizadas por esses profi ssionais as ati-
vidades preventivas, educativas e coletivas para 
um maior potencial de efetivação da promoção 
da saúde do adolescente, com o intuito de de-
senvolver ações que priorizem o autocuidado em 
saúde, e que superem a assistência fragmentada 
dirigida às queixas e aos problemas orgânicos5.

A promoção da saúde é um recurso promis-
sor para atuar nas condições determinantes do 
processo saúde-doença, uma vez que trabalha a 
responsabilidade mútua entre as instituições, os 
cidadãos e as coletividades, para a solução dos 
mesmos problemas6.

Nesta perspectiva, o objetivo deste tra-
balho foi avaliar as estratégias utilizadas pelos 
enfermeiros das Unidades de Saúde da Família, 
para a promoção da saúde do adolescente, que 
tem como foco melhorar a qualidade de vida, 

>

>

ABSTRACT
Objective: This research aimed to evaluate the actions / strategies used by nurses from the Family Health Units at Caruaru 
- PE, facing adolescent health in the perspective of health promotion within this age group. Methods: This is a cross-
sectional descriptive quantitative approach. Data collection was conducted through self-administered questionnaire with 
nurses working in Family Health Units of the rural and urban areas at Caruaru - PE. Results: Data showed that the nurses 
surveyed have a good understanding of the concepts of health promotion and realize the importance of interdisciplinarity 
and its effectiveness in adolescence. However, few develop the activities with the recommended regularity. In addition, 
there are several diffi culties that account for the performance of activities, since the health promotion encompasses a range 
of complex elements that must be reviewed in order to ensure its implementation. Conclusion: Although the professionals 
surveyed understand and consider relevant to the implementation of the health promotion focused for the adolescents, the 
strategies for its effectiveness is a challenge that includes from the need to establish actions marked by intersectionality, 
until the qualifi cation of personnel, adequacy and availability of physical structure. 

KEY WORDS
Adolescent health, primary health care, health promotion, public health nursing.

>
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produzindo autonomia e promovendo a corres-
ponsabilidade com a saúde.

MÉTODOS 

Realizou-se um estudo transversal, descritivo 
com abordagem quantitativa, com os enfermeiros 
das Unidades de Saúde da Família das zonas rural 
e urbana do município de Caruaru (PE), Brasil.

o estudo foi realizado com uma população 
que, segundo dados do instituto Brasileiro de 
geografi a e Estatística, consta de 54.407 ado-
lescentes na faixa etária de 10 a 19 anos7. Loca-
lizado no agreste pernambucano, o município 
possui o equivalente a 43 Unidades de Saúde da 
Família, sendo 16 na zona rural e 27 na zona 
urbana do município.

Em seguida, com anuência da Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Caruaru, 
foram avaliados os 43 enfermeiros que concorda-
ram em assinar o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido e que estivessem atuando há  mais 
de seis meses na unidade respectiva. Foram ex-
cluídos da pesquisa os profi ssionais atuantes há 
menos de seis meses na USF e os que se encontra-
vam de férias. Seguindo estes critérios, a amostra 
totalizou 32 profi ssionais participantes do estudo.

No período de julho a agosto de 2011, foi 
aplicado um questionário estruturado que con-
tinha quatorze perguntas objetivas, relacionadas 
às estratégias, difi culdades e condições que pro-
porcionam as práticas de promoção da saúde. 
As questões estavam direcionadas à avaliação 
das ações de promoção à saúde do público ado-
lescente, bem como aos fatores condicionantes 
para que fossem desenvolvidas. Neste sentido, 
foram observadas as relações entre teoria e rea-
lidade prática e analisadas as difi culdades que 
os profi ssionais de enfermagem encontram para 
efetivar as práticas assistenciais.

os dados coletados através do questionário 
autoaplicável foram analisados por meio das res-
postas objetivas. Após análise, foram digitados e 
tabulados no Programa Microsoft Excel® versão 
2010, em busca de erros e/ou omissões.

Este estudo foi submetido e aprovado pelo 
comitê de ética em pesquisa da Faculdade do 
Vale do ipojuca (CEP/FAViP) sob o protocolo 
0002/2011. Tal processo avaliativo tem por base 
a Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional 
de Saúde. Uma vez autorizada sua efetivação, o 
presente trabalho foi executado. 

RESULTADOS 

Participaram da presente pesquisa 32 profi s-
sionais com graduação em enfermagem e atuan-
tes há mais de seis meses na atenção primária à 
saúde. Nesta perspectiva, a amostra estudada 
correspondeu a 74,4% do universo pesquisado.

Com o intuito de verifi car as atividades de-
senvolvidas pelos enfermeiros nas USF, iniciou-
-se a investigação acerca da periodicidade das 
ações de promoção da saúde (PS) voltadas para 
os adolescentes.

Através dos dados apresentados na Tabela 
1, observou-se que 21,9% dos profi ssionais não 
desenvolvem atividades com adolescentes e que 
18,8% as executam apenas duas vezes por ano. 
Foi evidenciado ainda que 21,9% dos entrevista-
dos desenvolvem estas ações com periodicida-
de de uma vez a cada trimestre, apenas 3,1% 
pontuam que executam tais ações uma vez por 
semana e 12,5% uma vez a cada 15 dias.

A captação é um recurso promissor para 
atrair o público adolescente aos serviços de saú-
de. dos profi ssionais pesquisados, 75% afi rma-
ram que há divulgação dos serviços oferecidos 
pela USF destinados à faixa etária estudada e 
25% responderam que não há divulgação des-
tes serviços. Segundo os participantes deste 
estudo, os recursos utilizados para divulgação 
constituem-se de afi xação de cartazes e distri-
buição de panfl etos, representando 17% dos 
serviços nas escolas ou (24%) em outros espaços 
sociais. da amostra pesquisada, 59% responde-
ram que capacitam os Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) para esse serviço.

Uma estrutura física adequada é condição 
imprescindível para o desenvolvimento de ati-

>

>
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vidades em grupo que abordem a promoção 
e a educação em saúde. os dados coletados, 
segundo a percepção dos profi ssionais, aponta-
ram que 3,1% das Unidades de Saúde permitem 
realizar somente atividades individuais, 40,6% 
das USF dispõem de um espaço restrito, onde os 
profi ssionais podem trabalhar apenas com um 
pequeno número de adolescentes. Por outro 
lado, 21,9% destas unidades não possuem es-
trutura física adequada, tornando-se necessário 
que os profi ssionais utilizem outro espaço social 
disponível na comunidade para a realização das 
atividades coletivas. Apenas 34,4% das unida-
des foram consideradas pelos enfermeiros com 
boa estrutura física para esse objetivo.

Em relação ao conceito de promoção da 
saúde, verifi cou-se que 94% dos sujeitos parti-
cipantes da pesquisa assinalaram que a promo-
ção da saúde envolve a melhoria da qualidade 
de vida, através da redução de riscos e vulne-
rabilidades à saúde relacionada a seus determi-
nantes, tais como: modos de viver, habitação, 
ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a 
bens e serviços essenciais. É importante salien-

tar que 6% dos indivíduos acreditavam que 
promover a saúde signifi ca atuar sobre grupos 
que se encontram com determinados fatores 
de risco para desenvolver alguma patologia, 
executando ações para que os membros des-
ses grupos não adoeçam devido a um conceito 
restrito e equivocado, uma vez que é necessário 
computar todos os fatores e circunstâncias do 
ambiente para determinar as mais adequadas 
para redução de tais riscos. 

Na Tabela 2 encontram-se especifi cados 
os achados relacionados aos espaços sociais 
utilizados para o desenvolvimento de ações de 
promoção da saúde em ambiente coletivo. os 
dados nela expressos apontam o ambiente es-
colar como o espaço social mais utilizado para o 
desenvolvimento das ações promotoras da saú-
de, representando 56,2% dos locais utilizados 
para integração com a comunidade. igrejas e 
espaço de lazer existentes na comunidade tam-
bém foram mencionados, representando 25% e 
18,8%, respectivamente. Entretanto, 25% dos 
profi ssionais afi rmam que realizam atividades 
apenas nas Unidades de Saúde da Família.

Tabela 1. distribuição dos enfermeiros entrevistados segundo periodicidade de desenvolvimento de 
atividades direcionadas ao público adolescente.*

Periodicidade das atividades nº Percentual

1 vez por semana 1 3,1%

1 vez a cada 15 dias 4 12,5%

1 vez ao mês 7 21,9%

1 vez a cada trimestre 7 21,9%

Pelo menos 2 vezes ao ano 6 18,8%

Não desenvolvo atividades com adolescentes 7 21,9%

Total 32 100,0%

Tabela 2. distribuição proporcional e absoluta dos espaços sociais utilizados pelos enfermeiros para o 
desenvolvimento de atividades de promoção à saúde.*

Desenvolvimento de atividades em espaços sociais nº Percentual

Escolas 18 56,2%

igrejas 8 25,0%

Espaços de lazer da comunidade 6 18,8%

Apenas na USF 8 25,0%

outros 3 9,4%
*Respostas múltiplas de 32 enfermeiros.
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Ao serem questionados sobre o desenvolvi-
mento de atividades relacionadas à sexualidade 
na adolescência, 100% dos profi ssionais afi rma-
ram que trabalham este conteúdo de maneira 
individual ou coletiva.

Quando questionados sobre a temática 
abordada na saúde reprodutiva do adolescen-
te, 96,9% dos enfermeiros responderam que 
desenvolvem atividades relacionadas ao uso de 
métodos contraceptivos, 93,8% abordam infec-
ções sexualmente transmissíveis e a gravidez na 
adolescência, 25% enfocam distúrbios mens-
truais e apenas 9,4% viabilizam outras temáti-
cas relacionadas à sexualidade. os percentuais 
citados referem-se a respostas múltiplas de 32 
enfermeiros.

Em relação ao julgamento da adequação 
dos materiais disponíveis nas USF pelos profi s-
sionais pesquisados, identifi cou-se, conforme os 
dados apresentados na Tabela 3, que os mate-
riais audiovisuais, modelos de genitália feminina 
e masculina, jogos educativos, são considera-
dos inadequados pela maioria dos profi ssionais 
representando respectivamente 75%, 75% e 
84,4% do grau de defi ciência ou de inexistência 
destes insumos. os recursos considerados pelos 
enfermeiros entrevistados, como maior grau de 
adequação foram métodos contraceptivos alcan-
çando 68,7% do grau que concerne à adequa-
ção e álbuns seriados correspondendo a 78,1%.

os resultados explicitados na Tabela 4 se 
relacionam ao entendimento dos pesquisados 
quanto aos conceitos referentes à efetividade da 
promoção da saúde. Tais conhecimentos são ex-
tremamente importantes para compreensão so-
bre a dimensão da importância de se promover 
a saúde na adolescência. Quando questionados 
sobre os elementos que condicionam a funcio-
nalidade efetiva da promoção da saúde, 96,9% 
dos indivíduos pesquisados afi rmaram que para 
funcionar de maneira efi caz a promoção da saú-
de depende do incentivo social, de condições 

ambientais e sociais adequadas e da correspon-
sabilidade das pessoas com a sua saúde.

Com relação ao desenvolvimento de ativi-
dades coletivas, os dados expressos na Tabela 
4 identifi cam que 96,9% dos enfermeiros reco-
nhecem a importância de trabalhar a promoção 
da saúde na adolescência de maneira coletiva. 
Em contrapartida, 3,1% dos profi ssionais inves-
tigados acreditam que a importância de realizar 
atividades coletivas se concentra em demandar 
um menor tempo de trabalho, otimizando o uso 
deste para outras atividades. 

Quanto ao trabalho interdisciplinar, este 
estudo demonstrou que 71,9% dos profi ssio-
nais afi rmaram que a interdisciplinaridade na 
saúde é um recurso relevante. Assinalaram que 
se articulam, sempre que possível, com outros 
profi ssionais em busca de apoio e, consequen-
temente, maior qualidade da assistência presta-
da a este público. Em contrapartida, 28,1% dos 
entrevistados concordaram que esse processo é 
interessante, embora nunca tenham tentado se 
articular com outros profi ssionais.

os dados identifi cam ainda que o conhe-
cimento da intersetorialidade na promoção da 
saúde era bem elucidado pelos participantes da 
pesquisa, uma vez que 90,6% expressaram que 
a responsabilidade relativa à execução e fortaleci-
mento da promoção da saúde na adolescência é 
um processo inerente aos diversos setores sociais.

os achados dispostos na Tabela 5 expres-
sam a opinião dos participantes em relação às 
difi culdades encontradas para o desenvolvimen-
to das atividades de promoção da saúde na ado-
lescência. Tais resultados demonstram que os 
profi ssionais pesquisados avaliam que a falta de 
interesse do adolescente representa 65,6% das 
difi culdades encontradas para efetivação da PS, 
a sobrecarga dos serviços nas USF, as difi culda-
des de trabalhar com essa faixa etária e a falta de 
investimento na capacitação profi ssional repre-
sentam 62,5%, 56,2%, 50%, respectivamente.
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Tabela 4. Conhecimento dos enfermeiros sobre o desenvolvimento de ações interdisciplinares, 
funcionalidade, responsabilidade da execução e importância da promoção da saúde.*

Conceitos Percentual

Funcionalidade da promoção da saúde

depende apenas de fatores sociais e ambientais favoráveis à saúde. 3,1%

depende de incentivo social, condições ambientais e sociais adequadas e da corresponsabilidade 

das pessoas com a sua saúde.
96,9%

Importância da saúde do adolescente de maneira coletiva

demanda menor tempo de trabalho e atende ao objetivo proposto, otimizando o uso do tempo 

para outras atividade.
3,1%

Além de a tendência grupal ser uma característica da adolescência, eles estão passando pelo 

mesmo momento existencial, com dúvidas, anseios e expectativas semelhantes.
96,9%

Desenvolvimento de ações interdisciplinares

Acho muito interessante, sempre que posso tento me articular com outros profissionais em busca 

de apoio.
71,9%

Acho muito interessante, mas nunca tentei me articular com outros profissionais. 28,1%

Responsabilidade pela execução e fortalecimento das atividades promotoras da saúde

dos diversos setores sociais que devem integralizar a assistência nos serviços, de modo que possa 

ser produzido um efeito positivo sobre as condições de saúde.
90,6%

dos profissionais de saúde que devem executar suas ações independentemente da articulação 

com outros profissionais.
9,4%

Tabela 5. distribuição proporcional acerca das dificuldades encontradas para a realização das ações de 
promoção da saúde na adolescência.*

Dificuldades encontradas Percentual

Falta de investimento na capacitação profissional 50,0%

Sobrecarga dos serviços nas USF 62,5%

dificuldade de trabalhar com essa faixa etária 56,2%

Falta de interesse do adolescente 65,6%
* Respostas múltiplas de 32 enfermeiros.

Tabela 3. distribuição proporcional dos recursos materiais disponíveis na unidade para realização de 
atividades de promoção à saúde.*

Recursos materiais Adequado Inadequado

Kit educativo dos métodos contraceptivos 68,7% 31,3%

Audiovisual 25,0% 75,0%

Álbum seriado 78,1% 21,9%

Modelo de genitália feminina e masculino 25,0% 75,0%

Jogos educativos 15,6% 84,4%
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> DISCUSSÃO

Nos últimos anos, há consenso efetivo en-
tre os órgãos internacionais, estudiosos e pes-
quisadores da saúde coletiva em que a PS é uma 
estratégia essencial para propiciar saúde e qua-
lidade de vida das populações. Tais atividades, 
quando direcionadas ao público adolescente, 
podem evitar doenças e agravos à saúde desta 
faixa etária, essencialmente caracterizada como 
população em risco e vulnerável.

Entretanto, os resultados obtidos na pre-
sente investigação apontaram que os enfermei-
ros que integravam as equipes de saúde da famí-
lia no município de Caruaru não desenvolviam 
atividades de PS direcionadas aos adolescentes 
em sua práxis rotineira. Neste sentido, a realiza-
ção destas ações deve ser ampliada para alcan-
çar as disposições estabelecidas pelas diretrizes 
do SUS, como, por exemplo, parâmetros da Pro-
gramação Pactuada e integrada de Assistência 
à Saúde (PPi) e os próprios objetivos pré-esta-
belecidos pela Política Nacional de Promoção 
da Saúde. Segundo a PPi, as atividades relacio-
nadas aos adolescentes devem acontecer pelo 
menos seis vezes ao ano, contemplando quatro 
reuniões na unidade de saúde e duas atividades 
educativas na comunidade8. Nesta vertente, 
observou-se que poucos profi ssionais utilizam 
tais estratégias conforme as recomendações, o 
que causa défi cit na efetividade da promoção da 
saúde e, consequentemente, nos resultados ma-
nifestados  na faixa etária aqui estudada.

A divulgação das estratégias executadas 
pela unidade facilita o acesso dos adolescentes 
às ações desenvolvidas pela equipe9. Com re-
lação à divulgação dos serviços oferecidos pela 
unidade, observou-se que é mais acentuada, 
através dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). os ACS confi guram-se como elo entre os 
cidadãos, os profi ssionais e o serviço, funcionan-
do como agentes fomentadores da associação 
da comunidade com os profi ssionais de saúde9.

Tendo em vista os resultados obtidos, segun-
do a percepção dos entrevistados, identifi cou-se 

que as estruturas da maioria das USF possuem es-
paço limitado, o que difi culta o desenvolvimento 
de algumas estratégias. Condições adequadas de 
trabalho são imprescindíveis para realização de 
quaisquer atividades, portanto, ter um espaço 
físico que dê condições para que se façam pa-
lestras, estudos e outras medidas educativas e 
incentivadoras é de grande relevância, uma vez 
que estimula a participação dos cidadãos na uni-
dade de saúde prestadora de serviços.

Por outro lado, os achados expressos pe-
los entrevistados, reiteram ainda que os espaços 
sociais existentes na comunidade e que são utili-
zados pelos profi ssionais apresentavam-se como 
ambientes adequados e indicados para as ativi-
dades ora enfocadas. os resultados destacam o 
ambiente escolar como um espaço apropriado 
para pôr em prática as ações de PS, uma vez que 
proporcionam aos adolescentes aquisição contí-
nua de aprendizagem, o que não signifi ca sim-
plesmente transmitir ou adquirir conhecimen-
tos, mas sim desenvolver uma postura refl exiva 
com mudanças de atitudes e comportamentos 
baseados nos conceitos e saberes adquiridos. É 
importante ressaltar, quando da utilização dos 
espaços coletivos e comunitários, que outros 
ambientes além da escola devem ser otimizados, 
na busca de envolver adolescentes que porven-
tura estejam fora da escola.

No contexto da sexualidade, os resultados 
demonstram que a saúde reprodutiva possui 
certa visibilidade na atenção primária em saú-
de, sendo bem trabalhada e apresentando uma 
distribuição quase equânime no que diz respeito 
a métodos contraceptivos, dSTs e gravidez na 
adolescência. Em contrapartida, outras temáti-
cas relacionadas à saúde reprodutiva são pouco 
exploradas, a exemplo de distúrbios menstruais 
e outros. Efetivamente, os enfermeiros pesqui-
sados focalizaram suas atividades de educação 
em saúde nas temáticas supramencionadas. As 
opções temáticas ora trabalhadas pelos profi s-
sionais pesquisados parecem estar em conso-
nância com as principais doenças e agravos que 
acometem os adolescentes10.
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os resultados indicam que, para obtenção 
de um grau de satisfação na realização das ativi-
dades de promoção da saúde, faz-se necessário 
que haja condições apropriadas para o trabalho, 
o que inclui recursos materiais e humanos ade-
quados para que as atividades de prevenção, 
promoção e educação em saúde possam ter 
êxito e alcançar o objetivo proposto no planeja-
mento das ações.

Através dos achados, foi identifi cado que 
todos os profi ssionais pesquisados compreen-
dem a importância do trabalho em equipe na 
promoção da saúde. os resultados indicam 
ainda que a articulação entre a equipe faz-se 
necessária para garantir seu fortalecimento na 
atenção primária, funcionando como agente es-
truturador da organização da comunidade para 
a cidadania e inclusão nos serviços de saúde11.

No que se refere aos conceitos de PS, os 
profi ssionais demonstram que possuem boa 
compreensão quanto aos conceitos trabalhados, 
entendendo que isto tem a fi nalidade de esti-
mular os sujeitos a refl etir sobre os comporta-
mentos que priorizem o autocuidado em saúde. 
Além disso, e considerando que uma das mais 
relevantes características dos adolescentes é a 
tendência grupal, desenvolver atividades pro-
motoras da saúde proporciona resultados mui-
to positivos12. Concordam ainda que esse fato 
envolve um processo complexo de articulação 
profi ssional e intersetorialidade, articulação esta 
que é entendida como um processo capaz de 
ultrapassar a fragmentação de conhecimentos e 
dos recursos sociais que funcionam produzindo 
efeitos expressivos na saúde da população13.

A unidade de saúde da família funciona 
como uma das portas de entrada dos adolescen-
tes na atenção primária em saúde e no sistema 
de saúde e, além de ser um recurso relevante 
para a saúde desse público, possui grande po-
tencial de elaboração, implantação, e execução 
de ações que atendam às necessidades dos ado-
lescentes, tanto no âmbito individual quanto 
coletivo14. Portanto, é um ambiente ideal para o 
desenvolvimento das ações de PS, uma vez que 
estas propiciam o melhoramento das condições 

de vida e bem-estar e o acesso a serviços e bens 
sociais15. Todavia, existem vários entraves que di-
fi cultam  sua efetivação na faixa etária estudada. 
Através dos dados obtidos, foi possível identifi -
car que as difi culdades relatadas pelos profi ssio-
nais possuem percentuais com valores similares. 
isso demonstra que a problemática para a efeti-
vidade da promoção da saúde não está centrada 
apenas em um fator determinante, mas sim em 
um conjunto de elementos que devem ser revis-
tos e trabalhados, para que o potencial de ação 
desta política pública seja alcançado. os proble-
mas relatados pelos profi ssionais revelam que, 
para haver êxito sobre as ações de promoção da 
saúde na adolescência, é necessário que ocorra 
uma reestruturação dos serviços de saúde, com 
ênfase na formação e na educação permanente 
dos profi ssionais de saúde engajados no atendi-
mento do público adolescente.

CONCLUSÕES

A promoção da saúde é um recurso pro-
missor na saúde coletiva em expansão. Sua efe-
tividade depende de um conjunto de fatores 
técnicos, políticos e sociais, que necessitam pre-
mentemente de melhorias.

Através da presente investigação, perce-
beu-se que os profi ssionais pesquisados possuem 
boa percepção sobre a temática, o processo de 
articulação, a interdisciplinaridade e sua impor-
tância na adolescência. Contudo, não é sufi cien-
te possuir conhecimento expressivo sobre tais 
questões. É fundamental, sobretudo, operacio-
nalizar tais conceitos em meio aos processos de 
trabalho efetivados, rotineira e frequentemente 
pelos profi ssionais, para que os resultados pos-
sam ser progressivamente alcançados.

Foi evidenciado que poucos enfermeiros 
desenvolvem as atividades com a regularidade 
recomendada, por conseguinte, tem-se um dé-
fi cit nas ações referentes à promoção da saúde e 
nos benefícios que poderiam ocasionar nesta fai-
xa etária. observou-se, ainda, que fatores como: 
estrutura física, materiais e outros recursos perti-

>
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nentes condicionantes das atividades, na maio-
ria das vezes, são inadequados, Tais recursos são 
imprescindíveis, pois subsidiam meios para que 
as atividades aconteçam com qualidade.

As difi culdades descritas pelos profi ssionais 
expressam uma série de elementos que devem 
ser revistos para maior efetividade da promoção 
da saúde na adolescência, tendo em vista sua 
importância neste contexto. os trabalhos de-
senvolvidos pelos enfermeiros contribuem sig-
nifi cativamente para pôr em prática as ações de 
promoção da saúde na comunidade, porém não 
se pode depositar nesta categoria profi ssional 
toda a responsabilidade para essa medida, pois 
a consolidação da promoção da saúde depende 
de fatores inerentes às três esferas de gestão e à 
articulação profi ssional que deve ser mais bem 
estruturada e visar à obtenção de parâmetros 
para planejar as ações coletivas embasados nos 
critérios existentes e pré-estabelecidos pelo Mi-
nistério da Saúde.

Nesta perspectiva, pode-se afi rmar que a 
promoção da saúde na adolescência é um desa-

fi o que inclui a intersetorialidade, a capacitação 
e articulação profi ssional para os que trabalham 
com este grupo populacional. É importante sa-
lientar o papel da gestão em saúde, que deve 
incentivar políticas que promovam a saúde do 
adolescente. Contrariamente, os dados obtidos 
através da presente investigação permitiram 
identifi car que a promoção da saúde ainda pre-
cisa de muitos progressos no que concerne a sua 
efetividade na adolescência.

Espera-se que as questões discutidas neste 
estudo possam contribuir para o estabelecimen-
to de um processo pautado pela refl exão críti-
ca acerca das melhorias a serem realizadas, da 
qualifi cação da assistência e, consequentemente, 
produção de efeitos mais signifi cativos  na saúde 
do adolescente. Espera-se, também, que futuras 
pesquisas e estudos sejam fomentados com o in-
tuito de aperfeiçoar, não apenas as alternativas 
estratégicas que garantam a promoção da saúde 
de adolescentes, mas que esta seja vivenciada en-
quanto práxis dos profi ssionais que contribuem 
para a saúde da coletividade cotidianamente.
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RESUMO
Objetivo: investigar a infl uência da cultura "machista" no comportamento dos adolescentes a partir das crenças, costumes 
e mitos da mãe. Métodos: Estudo qualitativo, etnográfi co utilizando o modelo observação-participação-refl exão (oPR), 
realizado de dezembro/2009 a março/2010 por meio de visitas domiciliárias com cinco mães. A coleta de informações 
contou com a observação participante, entrevista semiestruturada e diário de campo. o estudo obedeceu a Resolução n° 
196/96. Resultados: os temas culturais que emergiram do estudo e que podem infl uenciar a vulnerabilidade do adolescente 
às doenças sexualmente transmissíveis (dSTs) foram: "Ele só quer sair só"; "o fi lho homem quer ser igual ao pai"; "Ele quer 
mandar em mim"; "A criação do rapaz é diferente da moça" e "desde a época dos meus pais é assim". Conclusão: Enfatiza-se 
a necessidade de conhecer a cultura machista das famílias para facilitar o planejamento das políticas públicas e programas 
preventivos. Neste contexto destacam-se os profi ssionais da Estratégia de Saúde da Família por atuarem com famílias, 
conhecendo seu convívio e espaço de interação social. Tem-se, assim, maior possibilidade de identifi car mitos, crenças e 
costumes e usá-los no planejamento das intervenções de acordo com a realidade, despertando a conscientização sobre 
mudança de comportamento para melhoria da qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE
Educação em saúde, adolescente, cultura.

Infl uência da cultura machista na 
educação dos fi lhos e na prevenção das 
doenças de transmissão sexual: vozes 
de mães de adolescentes 
Infl uence of male culture in children's education and prevention 
of sexually transmitted disease: voices of mothers of adolescents
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INTRODUÇÃO

A família é a unidade básica da socieda-
de, formada por indivíduos ligados por laços 
sanguíneos ou afetivos, representando um gru-
po social primário, responsável pela função de 
proteger e socializar seus membros de acordo 
com as necessidades da sociedade de pertença. 
Com efeito, o convívio familiar é essencial para o 
desenvolvimento dos indivíduos, infl uenciando 
na aprendizagem dos papéis sociais mediante 
a transmissão da cultura, compartilhamento de 
normas, condutas, crenças e valores1.

dentre os vários padrões, a família patriar-
cal é um exemplo de círculo familiar no qual o 
machismo possui forte infl uência. Mesmo após 
o declínio do patriarcalismo, o machismo ainda 
continua presente nos comportamentos coti-
dianos. desta forma, percebe-se que algumas 
mudanças socioculturais não foram sufi cientes 
para erradicá-lo da sociedade, havendo apenas 
o acúmulo de papéis pela mulher2.

o machismo é defi nido como um conjunto 
de ideias e valores desiguais para o sexo masculi-
no e feminino, garantindo a percepção da supe-
rioridade do homem em relação à mulher3. Já o 
aspecto cultural é apreendido e repassado para as 
demais gerações, não sendo uma herança gené-
tica, como anteriormente acreditava-se, ou seja, 

o indivíduo não nasce com a sua cultura, ele a 
apreende através do comportamento humano4. 
Assim, defi ne-se cultura machista como as con-
cepções apreendidas no processo de aculturação, 
sendo as mulheres também responsáveis por 
mantê-la, pois reforçam os valores do machismo 
através dos comportamentos, como, por exem-
plo, aceitar determinadas atitudes masculinas5.

É possível destacar que o não uso do pre-
servativo, a multiplicidade de parceiros sexuais, 
o início precoce das relações sexuais, a violência 
sexual e a violência contra a mulher, o abuso de 
drogas lícitas e ilícitas são exemplos de situa-
ções relacionadas com o machismo. Assim, os 
aspectos da cultura machista ainda podem ser 
destacados na saúde sexual e reprodutiva, na 
violência e nas análises de morbimortalidade6.

Na fase da adolescência, além das altera-
ções biopsicossociais, inicia-se a participação ati-
va do adolescente na sociedade e, mesmo sem 
ter convicções das atitudes por sua situação de 
imaturidade, começa a conquista do espaço e o 
ensaio para entrada na vida adulta. o adolescen-
te adota os padrões de comportamento aceitos 
pela sociedade com base nas crenças, valores e 
costumes apreendidos inicialmente nas relações 
familiares e que permeiam o contexto de vida 
das pessoas, interferindo na forma como se com-
porta diante de situações de saúde/doença7.

>
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ABSTRACT
Objective: investigate the infl uence of male culture in the behavior of adolescents from the beliefs, customs and myths 
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A avaliação do contexto familiar dos ado-
lescentes e das suas convicções quanto ao ma-
chismo tem a perspectiva de fornecer o suporte 
para intervenções em saúde que almejem a pro-
moção da saúde. Assim, são dados direciona-
mentos que viabilizem a aplicação de ações de 
educação em saúde que possibilitem a sensibili-
zação da população através da refl exão quanto 
aos comportamentos de risco que comprome-
tem a manutenção da saúde e da qualidade de 
vida. desse modo, o estudo pretende investigar 
a infl uência da cultura “machista” no compor-
tamento dos adolescentes, a partir das crenças, 
costumes e mitos da mãe.

MÉTODOS

Trata-se de estudo de abordagem qualitati-
va do tipo etnográfi co. No estudo qualitativo, se 
privilegiam as signifi cações subjetivas de indiví-
duos e/ou grupos acerca de determinado fenô-
meno8. o método etnográfi co preocupa-se com 
o estudo de grupos numa perspectiva cultural. 
Nele é incluída a linha da etnoenfermagem, ba-
seada nos pressupostos da etnografi a e adapta-
da para o estudo dos fenômenos de Enferma-
gem, onde se enfatiza o cuidado humano9.

o estudo foi realizado de dezembro de 
2009 a março de 2010 em visitas domiciliárias 
com cinco mães responsáveis pela educação 
dos adolescentes que participaram das ofi cinas 
realizadas na escola pelos integrantes do Projeto 
“Aids: Educação e Prevenção” da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). Nestas, foram adotadas 
como instrumentos e procedimentos para coleta 
de dados a observação participante e a entrevis-
ta semiestruturada, juntamente com o diário de 
campo e o uso de um gravador. As visitas domi-
ciliárias tiveram duração média de uma hora e 
meia, nos dias e horários previamente agenda-
dos com os familiares. os critérios de inclusão 
da pesquisa foram: morar nas proximidades da 
escola e ser responsável pelo adolescente.

Na coleta de dados, foi eleito o modelo 
oPR, método da etnoenfermagem observation-

-participation-refl ection Model10 segundo as se-
guintes etapas: a) coleta, registro e organização 
das informações, a partir da observação dos fa-
miliares, durante as reuniões de pais na escola 
e na visita domiciliar; b) identifi cação das cate-
gorias e componentes, a partir da análise dos 
dados; c) análise contextual e de padrões das 
entrevistas, pelo exame minucioso e organiza-
ção, segundo os padrões de comportamento e 
dos signifi cados para o contexto da pesquisa; d) 
análise e síntese de dados, pela seleção dos te-
mas achados relevantes e formulações teóricas.

os aspectos éticos foram respeitados, ten-
do o parecer favorável à pesquisa pela Comissão 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 
Ceará (Comepe). Na apresentação dos resulta-
dos, para garantir o anonimato dos informantes 
do estudo, foi atribuída a palavra “mãe”, segui-
da pela numeração de 1 a 5.

RESULTADOS

Com a aplicação do Modelo oPR e da en-
trevista semiestruturada foi possível identifi car 
categorias pelos padrões de similaridades e dife-
renças, e descobrir os temas culturais, que foram: 
(1) Ele só quer sair só; (2) o fi lho homem quer 
ser igual ao pai; (3) Ele quer mandar em mim; 
(4) A criação do rapaz é diferente da criação da 
moça; (5) desde a época dos meus pais é assim.

Ele só quer sair só

Estudos com casais vêm evidenciando que, 
dentro do relacionamento amoroso, o homem 
preserva a sua liberdade e independência, po-
dendo fazer o que quer sem dar satisfação a 
ninguém, como, por exemplo, sair só com os 
amigos11. Esse comportamento foi evidenciado 
nas falas das participantes.

Eu não gosto quando ele sai sozinho e quer le-
var os meninos, eu tenho medo dele levar eles 
para a perdição, sabe como é. E com certeza 
tem mulher no meio (Mãe 3).

>
>
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Nas falas, observa-se que a mulher, mesmo 
achando que o seu companheiro sai com outra 
mulher, se submete a essa situação. Algumas re-
feriram sobre o machismo, nesse caso.

Para a sociedade que é machista, é comum 
ver um monte de homem casado num bar be-
bendo ou mesmo com outra mulher, enquan-
to a sua tá em casa dormindo (Mãe 2).

O homem pode ter esse tipo de comportamen-
to, a mulher jamais. Isso é machismo (Mãe 4). 

A sociedade, infl uenciada por um sistema 
de gênero baseado na hegemonia masculina, 
que naturaliza a sexualidade do homem como 
incontrolável, permite esse tipo de comporta-
mento12. Portanto, o homem e a mulher reco-
nhecem que as traições fazem parte da natureza 
masculina13.

As mães que tinham fi lhos de sexos dife-
rentes questionaram o fato de a menina crescer 
vendo o pai tendo esse comportamento e a mãe 
aceitando. Assim, ela também aceitará essa ati-
tude do marido. E o fi lho (masculino) irá ter o 
mesmo comportamento do pai, por achar que 
é correto.

Minha fi lha vai ser besta igual a mim, pois 
ela me viu aceitando tudo do pai dela, e os 
meninos querem fazer igual ao pai (Mãe 1).

Eu não quero que minha fi lha passe pelo o 
que eu passo e nem que o meu fi lho faça isso 
com a esposa dele, mas sei que a estória vai 
se repetir, pois o homem cresce achando que 
pode tudo e imita o pai (Mãe 4).

Em relação ao fi lho querer imitar as atitu-
des do pai, por ser infl uenciado por ele, surge 
uma nova categoria denominada o fi lho homem 
quer ser igual ao pai.

O fi lho homem quer ser igual ao pai

o fi lho querer imitar as atitudes do pai é 
uma questão já abordada desde a época de 
Freud, com os confl itos edípicos, no contexto 
pelo qual as crianças se identifi cariam com o ge-

nitor do mesmo sexo, e elegeriam o genitor do 
sexo oposto como objeto amoroso14.

As mães expressaram preocupação com 
essa atitude dos fi lhos quererem copiar os com-
portamentos dos pais, pois o fi lho presencia a 
forma como o pai trata a mãe e quer fazer do 
mesmo jeito. Também identifi caram o machis-
mo como autoridade, que seria o domínio que 
o homem tem na sociedade em razão da hege-
monia masculina12.

Ele quer ser igual ao pai, autoritário, inde-
pendente e não aceita nem mais os meus 
conselhos... (Mãe 1).

outro aspecto abordado foi o machismo 
como fator genético, como tentativa de eluci-
dar algumas atitudes que o fi lho teria herdado 
do pai. A manifestação biológica tenta explicar 
os comportamentos dos homens que estão ba-
seados na dominação masculina, mas essa ten-
tativa de naturalizar a superioridade masculina 
pelos fatores biológicos continua confi rmando 
os aspectos machistas, porque o argumento 
biológico advém de uma elaboração social na-
turalizada15. Ressalta-se que nenhuma cultura é 
transportada por fator genético, ela é transmiti-
da aos descendentes pelo processo de acultura-
ção e o machismo é uma concepção cultural4.

Meu fi lho se comporta igual ao pai, pois além 
de ver as atitudes do pai, ele herdou o machis-
mo na genética que trouxe do pai (Mãe 3).

Além do fator genético, elas tentaram ex-
plicar a imitação do pai pelos fi lhos como uma 
forma de serem aceitos pela sociedade, e dife-
renciam os comportamentos que são de ho-
mem e de mulher, pois, para mostrar a sua mas-
culinidade, o homem deve negar tudo aquilo 
que poderia ser associado à mulher16.

Meu fi lho diz que tem coisas que é só para 
o homem e coisas só para mulher, isso já é 
infl uência do pai, então, ele imita o pai para 
ser homem (Mãe 3).

Os homens sempre imitam uns aos outros 
para não fi car por baixo e o fi lho homem 
imita o pai (Mãe 5).
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Ele quer mandar em mim

Na visão do homem, ele deve ter poder so-
bre a mulher e, até mesmo como uma questão 
de respeito, a mulher deve ser submissa às suas 
vontades e respeitá-lo17. As participantes do es-
tudo relataram o fato de os homens quererem 
mandar nas mulheres.

Meu marido não quer que eu trabalhe, saia 
de casa... Eu trabalho por causa da condição 
fi nanceira, mas quando eu vou saindo, ele fi ca 
me vigiando, eu me sinto sufocada (Mãe 4).

Ele quer mandar, criticar e eu sempre tento 
conversar com ele, mas isso é do homem, é 
por isso que tem tanto homem que bate em 
mulher (Mãe 5).

Em algumas falas, pode-se destacar a vio-
lência a que as mulheres estão expostas e que 
fazem parte do estabelecimento dos papéis so-
ciais que homens e mulheres executam. Assim, 
a cultura de gênero propicia a violência contra 
a mulher18. dessa forma, a violência sofrida pela 
mulher é uma consequência da cultura machista 
ainda presente na sociedade que dá plenos po-
deres aos homens e expõe a mulher como obje-
to de dominação.

A criação do rapaz é diferente da criação da moça

os sujeitos são educados de formas dife-
rentes, dependendo do sexo de cada um, e in-
fl uenciados pelas normas das relações de gênero 
e cultura machista, pois o homem é incentivado 
a expressar a sua sexualidade e a mulher não16,19.

A criação é diferente, quando minha fi lha com-
pletou 15 anos começou a namorar, eu ainda 
achava ela nova, mas era melhor namorar em 
casa do que na rua. Meu marido fez um es-
cândalo e não queria deixar. Depois de muita 
confusão, ele acabou aceitando. Já no caso 
dos meninos, o mais novo já trouxe namorada 
para dormir aqui e o meu marido não disse 
nada, não colocou nem cara feia (Mãe 1).

As mães do estudo evidenciaram essa dife-
rença em relação a namoro e poder sair, pois o 

homem tem mais liberdade e, como a sua mascu-
linidade é reforçada pelo exercício da sexualidade, 
os rapazes iniciam precocemente o envolvimento 
com mulheres e os próprios pais incentivam até 
mesmo o início da atividade sexual19, 20.

As mães relataram que o pai tenta controlar 
a fi lha para que ela não cometa erros, como en-
gravidar, pois, na sociedade machista, a mulher 
fi ca falada e o homem não perde seu prestígio 
nessas situações.

Meu fi lho, que é homem, tem toda liberdade, 
já minha fi lha, o pai pega no pé. Se a mulher 
errar, como por exemplo, engravidar, todo 
mundo vai falar e ela nunca se recupera... 
Com o homem isso não acontece, ele conti-
nua sendo visto como homem, é por isso que 
a criação é diferente (Mãe 4). 

Em relação aos pais “pegarem no pé” da fi -
lha, como exposto nas falas, isso decorre do fato 
de os pais tentarem controlar as expectativas 
de suas fi lhas, principalmente no âmbito sexual, 
pois as desigualdades de gênero direcionam os 
papéis exercidos perante a sociedade e o indiví-
duo deve pensar e agir conforme a socialização 
do seu sexo, de acordo com os aspectos cultu-
rais e, dessa forma, ele também é visto e inter-
pretado pela sociedade21.

Também citaram exemplos da forma como 
eram educadas pelos pais, surgindo, logo após, 
outro tema cultural ao expressar que o machis-
mo é um aspecto cultural repassado de geração 
a geração.

Na minha época, eu não podia nem chegar 
perto de namorado, porque meu pai vigiava, 
e sair nem pensar. Já os meus irmãos saiam e 
chegavam a hora que queriam (Mãe 1).

Desde a época dos meus pais é assim

Nessa categoria cultural, as mulheres ex-
pressaram a intenção de agir diferente da sua 
mãe, mas constataram que, em razão dos as-
pectos culturais arraigados na sociedade, elas 
têm as mesmas atitudes da mãe.
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Estudo realizado identifi ca que a maioria 
das entrevistadas era contra o modelo usado 
pela mãe, que adotava comportamentos de pas-
sividade, submissão, sacrifício pelos fi lhos e pelo 
marido, mas já estavam tendo atitudes iguais, 
mesmo tendo opinião contrária11. Situação se-
melhante foi encontrada na pesquisa: as mães 
não queriam repetir os exemplos da sua mãe, 
mas tinham consciência de que já os estavam 
repetindo, e convicção de que nada poderiam 
fazer. E, em suas falas, ainda expressaram a ideia 
de que as fi lhas também reproduzirão os com-
portamentos de suas mães.

Sempre existiu o machismo e a culpa é da 
mulher que aceita, desde a época dos meus 
pais é assim, com a minha mãe foi assim, co-
migo é do mesmo jeito e com a minha fi lha 
vai ser a mesma coisa... (Mãe 1).

Desde que o mundo é mundo que o homem 
manda e a mulher obedece, teve muita mu-
dança boa na vida da mulher, mas no fundo 
tudo é igual às épocas passadas (Mãe 3).

Essas mães continuam tendo pensamentos 
e atitudes iguais aos de suas mães, repassando-
-os para suas fi lhas e fi lhos. Assim, os aspectos 
culturais continuam sendo repassados de gera-
ção a geração.

DISCUSSÃO

Apesar de outras constituições de estru-
turas familiares, ainda é possível observar, nos 
comportamentos da nova geração, que os as-
pectos da cultura machista continuam sendo 
repassados. E, no que se refere à vida sexual, as 
atitudes e pensamentos baseados nas caracterís-
ticas da cultura machista tornam os indivíduos 
vulneráveis às práticas de risco, que podem 
comprometer sua saúde e, principalmente, no 
que se refere às dSTs e AidS.

Vale ressaltar que, no Brasil, persiste uma 
cultura sexual tradicional, em que o machismo é 
um fenômeno marcante, e ao homem cabe exer-
cer as atividades de dominação e racionalidade, e 

à mulher cabe passividade, submissão e emoção. 
A fi delidade também pode ser destacada na so-
ciedade como um aspecto da cultura machista, 
pois ser fi el parece ser uma condição feminina, 
enquanto a infi delidade masculina é tolerada22.

Conforme exposto, pode-se observar que 
a infi delidade masculina ainda é tolerada pelas 
mulheres. Muitas companheiras se submetem a 
aceitar a traição do homem por achar que é do 
instinto masculino não resistir a uma mulher, con-
cordando com os aspectos da cultura machista.

Como o machismo está relacionado à cul-
tura de um povo e pode determinar compor-
tamentos de saúde e doença, por interferir na 
tomada de decisões, torna-se imprescindível 
apreciar a cultura antes de qualquer intervenção 
em um grupo específi co. Para isso, é necessário 
conhecer a família, que necessita ser trabalhada 
e vista de forma integral. No entanto é reconhe-
cido que esta abordagem integral ainda carece 
de um lugar privilegiado nas diretrizes e progra-
mas das políticas públicas1.

Muitos são os agravos acometidos pela in-
fl uência da cultura machista na sociedade. Para 
que aconteça a mudança desse aspecto, é ne-
cessário desvendar os aspectos culturais intrín-
secos das sociedades em particular, pois não se 
pode observar o ser humano isoladamente. os 
aspectos sociais, culturais e econômicos devem 
ser questionados e analisados, pois o compor-
tamento humano está condicionado por fatores 
que demonstram os riscos e agravos a sua saúde. 
Assim, crenças, valores e costumes permeiam o 
contexto de vida das pessoas e infl uenciam a 
forma como estas se comportam em situações 
de saúde/doença.

A Estratégia de Saúde da Família pode pro-
porcionar aos profi ssionais maior vivência com a 
comunidade e conhecimento das crenças, cos-
tumes e valores dessa população. Assim, quanto 
mais próximos da realidade das famílias os pro-
fi ssionais adequarem suas ações assistenciais, 
melhores serão os resultados e a mudança de 
comportamento para melhorar a qualidade de 
vida será mais rápida. Se o profi ssional identifi -
car, na sua comunidade, os aspectos machistas, 

>
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deverá planejar intervenção voltada ao assunto, 
pois o machismo interfere principalmente nas 
questões relacionadas com a saúde sexual e re-
produtiva, e nos casos de violência6.

Neste estudo, destacam-se os aspectos da 
cultura machista que infl uenciam o comporta-
mento dos adolescentes desde a concepção da 
mãe, e enfatiza-se a saúde sexual e reprodutiva 
como as mais infl uenciadas por esses aspectos 
culturais, pois se observa, nos relatos das par-
ticipantes, que o homem sai sozinho, deixando 
dúvidas a respeito da fi delidade.

o uso do preservativo também está de-
terminado por aspectos culturais. A mulher não 
consegue negociar o seu uso e os fi lhos homens 
são estimulados a comportamentos ditos mascu-
linos para serem aceitos pela sociedade vigente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A constituição histórica, social e cultural da 
sociedade interfere na adoção dos papéis sociais 
e sexuais desempenhados pelos homens e mu-
lheres. Portanto, os aspectos culturais devem ser 
considerados por infl uenciar nas condutas que 
podem prejudicar a saúde por meio de compor-
tamentos de risco.

Neste estudo, foram abordados alguns 
aspectos da cultura machista que infl uenciam 
o comportamento dos adolescentes fi lhos das 

participantes, dentre os quais são listados o au-
toritarismo do homem e a dominação em re-
lação à mulher. os padrões comportamentais 
tradicionalmente impostos por esta cultura per-
mitem ao homem liberdade para expressar a sua 
sexualidade, iniciando precocemente os relacio-
namentos sexuais, o que não ocorre com a mu-
lher, que se encontra submissa e subordinada às 
questões próprias das relações de gênero e que 
envolvem o desenvolvimento da sexualidade en-
tre o homem e a mulher.

Apesar da existência de outras estruturas 
familiares, os comportamentos da cultura ma-
chista ainda continuam sendo passados às no-
vas gerações. Essas atitudes machistas, no que 
se refere à vida sexual, tornam os indivíduos vul-
neráveis às práticas de risco e, principalmente, 
às dSTs e AidS, que podem comprometer defi -
nitivamente a saúde.

os profi ssionais que compõem a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) merecem destaque por 
trabalhar com famílias, conhecendo o seu con-
vívio e espaço de interação social, tendo, assim, 
maior possibilidade de identifi car mitos, crenças 
e costumes e, com a compreensão dos aspec-
tos de uma estrutura social e cultural, usá-los no 
planejamento das intervenções de acordo com a 
realidade, despertando a conscientização sobre 
atitudes e mudança de comportamento para 
melhoria da qualidade de vida.
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RESUMO
Objetivo: Analisar o consumo frequente e abusivo de bebidas alcoólicas por adolescentes e fatores pessoais, ambientais e 
familiares associados. Métodos: Estudo transversal, com amostra aleatória, estratifi cada por conglomerado, totalizando 10 
escolas de porte diferenciado e 776 estudantes, de  14 a 19 anos, que referiram o consumo frequente e abusivo de bebidas 
alcoólicas. o questionário autoaplicável seguiu recomendações da oMS, baseado em instrumentos utilizados em estudos 
semelhantes, garantindo anonimato e sigilo. As análises incluíram cálculos de Prevalência, Razão de Prevalência (RP) e 
Regressão Logística. Resultados: o consumo frequente e abusivo de bebidas alcoólicas apontou associação signifi cante 
com a faixa 17 a 19 anos (RP 1,20); sexo masculino (RP 1,30); idade precoce de iniciação ao consumo (≤ 13 anos) (RP 
1,32); coabitação extrafamiliar (RP 4,73); familiar com problemas relacionados ao consumo excessivo de bebidas (RP 1,70); 
familiar com problemas relacionados a outras substâncias psicoativas (RP 2,51). A regressão logística múltipla apontou 
associação positiva e estatisticamente signifi cante entre consumo frequente e abusivo com idade precoce de iniciação ao 
consumo (oR 1,881 e p=0,006). Conclusão: o consumo frequente e abusivo de bebidas alcoólicas pode ser infl uenciado 
por múltiplos fatores pessoais, ambientais e familiares, sinalizando a importância das estratégias de prevenção precoce 
direcionadas à adolescência, em nível de escolas e famílias.

PALAVRAS-CHAVE
Bebidas alcoólicas, adolescente, alcoolismo.

Uso frequente e precoce de bebidas 
alcoólicas na adolescência: análise de 
fatores associados
Early and frequent use of alcohol in adolescence: analysis of 
associated factors
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INTRODUÇÃO

o uso de substâncias psicoativas (SPA), en-
tre as quais se destacam as bebidas alcoólicas, 
constitui uma prática milenar e universal, cuja 
representação social difere entre povos e culturas 
e que, ao longo das décadas, passou a constituir 
determinante de doenças e desintegração social1.

Estudos da organização Mundial de Saúde 
(oMS) apontam que aproximadamente dois bi-
lhões de pessoas são consumidores de bebidas 
alcoólicas, cerca de 76 milhões apresentam pro-
blemas relacionados, dos quais uma expressiva 
proporção mostra sintomas da doença e evo-
luem para o óbito. Nos EUA e países da América 
Latina, como o Brasil, o álcool e o tabaco são as 
SPA mais utilizadas2. 

Com base em evidências epidemiológicas, o 
abuso de álcool é identifi cado como importante 
problema de saúde pública, considerando o aco-
metimento do indivíduo nos diferentes domínios, 
aumentando susceptibilidades a confl itos inter-
pessoais, transtornos mentais e comportamen-
tais. A problemática assume relevância quando as 
primeiras experiências ocorrem na adolescência, 
fase de maior vulnerabilidade, cujas consequên-
cias podem delimitar o potencial de desenvolvi-
mento psicológico e acarretar comprometimento 
das potencialidades cognitivas e criativas, provo-

cando impacto social e econômico, decorrente 
das repercussões na saúde física e mental3.

Em nível mundial, estudos têm analisado a 
associação de múltiplos fatores ligados ao uso 
dessas substâncias, identifi cando-se que variá-
veis como gênero, idade da iniciação e proble-
ma familiar resultante desse hábito, podem estar 
associadas ao maior consumo, na dependência 
do contexto sociocultural4. Pesquisas apontam a 
importância da transmissão geracional, na qual 
a infl uência de estilos e hábitos parentais pode 
interferir na iniciação e uso social, bem como no 
consumo frequente de bebidas e outras SPA. Por 
sua vez, a alta disponibilidade dessas substân-
cias no ambiente social e a atitude favorável da 
família podem induzir a iniciação precoce. Fa-
miliares representam modelos de identifi cação e 
proteção, sendo os limites e regras das famílias 
importantes mediadores de comportamentos e 
estilos de vida, entre os jovens1. 

Nos aspectos ligados às políticas e práticas 
de prevenção e intervenção precoce, cabe desta-
car a importância de pesquisas nessa área, consi-
derando a necessidade de aprofundar e ampliar 
conhecimentos que possibilitem a implementa-
ção de estratégias coerentes e articuladas com a 
realidade social, em caráter interdisciplinar e in-
tersetorial, em favor dos grupos mais vulneráveis 
ao uso abusivo de álcool e outras SPA.

>
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ABSTRACT
Objective: Analyze the frequent and abusive consumption of alcohol by adolescents and personal, environmental and 
family factors associated. Methods: Cross-sectional study with a random sample, stratifi ed cluster sampling, totaling 10 
schools of varying sizes and 776 students, aged 14 to 19 years who reported frequent and abusive consumption of alcoholic 
beverages. The self-administered questionnaire followed WHO recommendations, based on instruments used in similar 
studies, ensuring anonymity and confi dentiality. The analyses included calculations of Prevalence, Prevalence Ratio (PR) and 
Logistic Regression. Results: Frequent consumption of alcoholic beverages showed signifi cant association with age 17-19 
years (RP 1.20), male sex (RP 1.30), early initiation of consumption (≤ 13 years) (RP 1.32); cohabitation extra family (RP 
4.73); familiar problems related to heavy drinking (RP 1.70); familiar problems related to other psychoactive substances 
(RP 2.51). Multiple logistic regression showed positive and statistically signifi cant association between frequent and 
abusive consumption with early age of initiation to consumption (OR 1.881, p=0.006). Conclusion: Frequent and abusive 
consumption of alcoholic beverages can be infl uenced by many personal, environmental and family factors, signaling the 
importance of early prevention strategies directed to adolescence, at the level of schools and families.

KEY WORDS
Alcoholic beverages, adolescent, alcoholism.

>



27Costa et al. USo FREQUENTE E PRECoCE dE BEBidAS ALCoóLiCAS 
NA AdoLESCÊNCiA: ANÁLiSE dE FAToRES ASSoCiAdoS

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 25-32, out/dez 2013Adolescência & Saúde

o presente estudo tem como objetivo 
analisar, através de análise bivariada e modelos 
multivariados, possíveis associações entre o con-
sumo frequente e abusivo de bebidas alcoólicas 
por adolescentes e fatores pessoais, ambientais 
e familiares, ligados ao consumo.

MÉTODOS 

Foram pesquisados adolescentes na faixa 
etária de 14 a 19 anos, matriculados em esco-
las públicas de Feira de Santana, segunda maior 
cidade do Estado da Bahia, com população es-
timada em 591.707 habitantes, sendo 108.116 
com idade entre 10 e 19 anos. Este artigo trata 
dos resultados fi nais da primeira etapa de um 
projeto amplo (iniciado em 2004 e fi nalizado 
em 2012), cujos primeiros achados encontram-
-se publicados5. 

A amostragem foi realizada por conglome-
rado em estágios múltiplos. Foram consideradas 
as escolas do ensino médio da zona urbana do 
município (32.395 alunos), sendo selecionadas 
de forma aleatória dez (10) escolas, uma (01) es-
cola de pequeno porte, três (03) de médio por-
te, quatro (04) de grande porte e duas (02) de 
porte especial (acima de 2.500 alunos). Poste-
riormente, foram calculadas as classes escolares 
e o número de alunos da amostra, por escola, 
respeitando-se a proporcionalidade e a repre-
sentatividade de cada conglomerado. Assumiu-
-se a proporção de 10%, como referência para a 
característica pesquisada, com nível de confi an-
ça de 95% (z = 2) (grau de precisão em 2%). 
Supondo perdas e recusas, a amostragem foi 
majorada em 20%, o que resultou em amostra 
original de 776 alunos.

Foram analisados adolescentes que afi r-
maram o consumo de bebidas alcoólicas, con-
siderando-se expostos aqueles que afi rmaram 
uso frequente (todo fi nal de semana) e abusivo 
(maior ou igual a 20 vezes nos últimos 30 dias 
que antecederam a coleta de dados ou mais que 
todo fi nal de semana)2. os não expostos foram 
aqueles que informaram não ter consumido 

(menos de uma vez por mês) ou que consumi-
ram bebida alcoólica até três vezes por mês.

As variáveis foram divididas em grupos, 
segundo objetivos do estudo: sociodemográfi -
cas: sexo, faixa etária (14-16; 17-19 anos); idade 
da iniciação de consumo (≤13, 14-15, 16-17, 18 
anos); aspectos familiares (coabitação, familiar 
com problema relacionado a bebidas alcoólicas 
e/ou outras SPA). Foi considerado “pais com 
problemas relacionados a bebidas”, na presen-
ça de consumo abusivo (mais que todo fi nal de 
semana) nos 30 dias que antecederam a coleta 
de dados.

Para coleta dos dados foi utilizado um 
questionário autoaplicável, sigiloso, previamen-
te testado, estruturado em blocos. A elaboração 
seguiu recomendações da oMS e do Centro de 
Estudos e Terapia do Abuso de drogas (CETAd/
UFBA), com base em instrumento utilizado em 
estudos semelhantes. A equipe foi treinada, 
respeitando-se questões éticas. A operacionali-
zação da coleta de dados seguiu procedimen-
tos para adequação do ambiente (sala de aula): 
professor ausente no momento da aplicação do 
questionário; carteiras de alunos mantidas equi-
distantes, assegurando o distanciamento entre 
pesquisador e alunos. Foi facultada a liberdade 
dos sujeitos, para permanecer na sala ou não; os 
questionários foram autodepositados em urna 
lacrada, codifi cada, em local pré-determinado, 
de modo a garantir o anonimato.

o banco de dados foi estruturado utilizando 
o software SPSS 9.0 for Windows. Foram calculadas 
Prevalência (P) e respectivas Razões de Prevalên-
cias (RP), buscando possíveis associações entre 
variáveis. Para a análise multivariada, foi utilizada 
a Regressão Logística, expressando-se os resul-
tados em odds ratio (oR), sendo testada a força 
de associação entre a variável principal (consumo 
frequente e abusivo de bebida por adolescentes) 
e outras variáveis do modelo i (idade de iniciação 
do consumo) e modelo ii (problemas com outras 
SPA na família), ajustando-se aos possíveis fatores 
de confundimento, mantidos para cada modelo. 
Como critério de signifi cância estatística foi ado-
tado valor de p ≤ 0,05.
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Este estudo é parte do Projeto Saúde inte-
gral e Prevenção de Riscos na Adolescência e Ju-
ventude, o qual foi aprovado pelo Comitê de Éti-
ca e Pesquisa da UEFS (Protocolo nº 006/2002), 
de acordo com a resolução nº 196/96 do Conse-
lho Nacional de Saúde.

RESULTADOS

Foram analisados dados de 776 adoles-
centes que relataram uso de bebidas alcoólicas, 
dos quais 66,2% estavam na faixa de 17 a 19 
anos, 58% do sexo feminino, 27,9% afi rmaram 
possuir familiar com problemas decorrentes do 
abuso de bebidas alcoólicas, 13,1% citaram con-
sumo frequente (todo fi nal de semana) e 4,4% 
uso abusivo (acima de 20 dias por mês ou além 
do fi nal de semana) (Tabela 1).

As análises da Prevalência (P) e Razão de 
Prevalência (RP) (Tabela 2) apontaram associa-
ção signifi cante entre consumo frequente e abu-
sivo, na faixa de 17 a 19 anos (RP 1,20); sexo 
masculino (RP 1,30); coabitação extrafamiliar 
(RP 4,73); familiar com problema relacionado 
ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas (RP 
1,70); familiar com problema relacionado ao uso 
de outra SPA (RP 2,51); e idade de iniciação ao 
consumo ≤ 13 anos (RP 1,32).

A regressão logística múltipla apontou as-
sociação signifi cante entre consumo frequente e 
abusivo na faixa etária ≤ 13 anos (oR 1,881 e p = 
0,006) (Tabela 3 - Modelo i) e familiar com pro-
blema de uso abusivo de outra SPA (oR 1,673 e 
p=0,031) (Tabela 3 - Modelo II), ajustados aos 
fatores de confundimento (Tabela 3). o teste 
de Hosmer-Lemeshow indicou bons ajustes dos 
modelos (p=0,791; 0,431; 0,431),

>

Tabela 1. Características sociodemográficas da família e do padrão de consumo de álcool dos adolescentes. 
Escolas Públicas Estaduais e Urbanas, Feira de Santana, Bahia, 2004.

N %

Faixa etária

14-16 anos 257 33,8

17-19 anos 503 66,2

Sexo

Feminino 445 58,0

Masculino 322 42,0

Coabitação

Companheiro 14 1,8

outra1 754 98,2

Familiar com problemas de bebidas

Sim 209 27,9

Não 540 72,1

Familiar com problemas com outras SPA

Sim 52 7,0

Não 689 93,0

Padrão de consumo de bebidas 

< 1 vez por mês 415 53,5

1 a 3 vezes por mês 225 29,0

Consumo em todo final de semana 102 13,1

Mais que todo fim de semana 34 4,4
1Sozinho, com pais, com outros parentes, com outras pessoas.
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Tabela 2. Razão de prevalência do consumo de bebidas alcoólicas, segundo covariáveis pessoais. Escolas 
Públicas Estaduais e Urbanas, Feira de Santana, Bahia, 2004.

Variáveis

Consumo de bebidas alcoólicas
Consumo 

frequente e 

abusivo

Consumo 

pouco 

frequente
RP IC (95%)

N % N %

Faixa etária
14-16 anos 31 23,1 226 36,1 0,64 0,46-0,89*
17-19 anos 103 76,9 400 63,9 1,20 1,08-1,34*

Sexo
Masculino 70 51,9 252 39,9 1,30 1,08-1,57*
Feminino 65 48,1 380 60,1 0,93 0,77-1,12

Coabitação com 

companheiro

Sim 7 5,2 7 1,1 4,73 1,69-13,27*

Não 132 95,0 660 98,9 0,96 0,92-1,00

Familiar com problemas 

com bebidas alcoólicas
Sim 55 42,3 154 24,9 1,70 1,33-2,17*

Familiar com problemas 

com outras SPA
Sim 18 14,0 34 5,6 2,51 1,47-4,30*

Idade de iniciação do 

consumo

≤ 13 anos 52 47,3 197 35,7 1,32 1,06-1,66*
14-15 anos 45 40,9 244 44,2 0,93 0,73-1,18
16-17 anos 8 7,3 100 18,1 0,40 0,20-0,80*
18 anos 5 4,5 11 2,0 2,28 0,81-6,44

*Estatisticamente signifi cante.

Tabela 3. Modelos de regressão logística: i (idade de iniciação do consumo) e ii (problemas com outras SPA1 
na família).

Modelo I B OR Valor de p
Constante -2,879 0,056 0,000
idade de iniciação do consumo (1  a ≤13) 0,632 1,881 0,006
Sexo (1 a Masculino) 0,729 2,073 0,001
Faixa Etária (1 a 17-19) 0,695 2,004 0,008
Problemas com outras SPA1 na família (1 a Sim) 1,028 2,796 0,004
Coabitação com companheiro (1 a Sim) 2,171 8,771 0,000
Modelo II B OR Valor de p
Constante -2,957 0,052 0,000
Problemas com outras SPA1 na família (1 a Sim) 0,515 1,673 0,031
Familiar com problemas do uso abusivo de álcool (1 a Sim) 0,459 1,582 0,071
Faixa etária (1 a 17-19) 0,636 1,889 0,018
Sexo (1 a Masculino) 0,781 2,184 0,001
idade de iniciação do consumo (1 a ≤ 13) 0,960 2,613 0,012
Coabitação com companheiro (1 a Sim) 2,374 10,741 0,000

*Bondade de Ajuste Hosmer-Lemeshow do Modelo I (0,431) e Modelo II (0,791).     SPA1 = Substâncias psicoativas.

DISCUSSÃO

No presente estudo, foi verifi cado que mais 
de 50% dos adolescentes relataram consumir 
bebidas alcoólicas. Segundo pesquisas, os índi-

ces de experimentação e consumo de bebidas 
entre adolescentes variam conforme contex-
to pesquisado. No ambiente familiar e social, 
crianças e jovens encontram-se expostos ao uso 
abusivo e dependência do álcool, com graves 
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repercussões para o desenvolvimento, além do 
potencial risco de morbidade e mortalidade2. 

Em nível mundial, a magnitude dos indica-
dores relacionados ao consumo de SPA na adoles-
cência tem mobilizado a comunidade científi ca e 
a sociedade, em geral6. As taxas de morbidade e 
mortalidade na adolescência e juventude mos-
tram a associação do consumo precoce com atos 
de violência, acidentes de trânsito, prática sexual 
desprotegida, absenteísmo, baixo desempenho 
escolar, problemas familiares, entre outros, suge-
rindo a importância de implementação de po-
líticas e programas preventivos, direcionados à 
população infanto-juvenil7, 8. 

Na atual pesquisa, analisando-se apenas 
o grupo de adolescentes que relataram utilizar 
bebidas alcoólicas, verifi cou-se que 13,1% confi r-
maram o uso frequente e 4,4% citaram o abuso 
dessa substância. Esses resultados corroboram 
pesquisa nacional realizada com adolescentes es-
colares em 27 capitais do Brasil, onde foi verifi ca-
do 11,7% e 6,7%, respectivamente9, assim como 
concordam com dados de estudos realizados na 
região sul do país, com índices semelhantes3, 10. 

No Brasil, apesar da proibição da venda de 
bebidas alcoólicas para adolescentes, conforme 
disposto no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), jovens experimentam álcool em 
idade precoce, sendo o consumo habitual em 
ambientes públicos, festividades e no ambiente 
domiciliar. Cabe destacar a série multicêntrica do 
Centro Brasileiro de informações sobre drogas 
Psicotrópicas (CEBRid), onde o álcool foi citado 
como a SPA mais consumida pelos adolescentes9. 

Analisando-se os fatores associados ao con-
sumo frequente e abusivo, o presente estudo 
mostrou associação signifi cante entre esses dois 
padrões de consumo, faixa etária (17 a 19 anos) 
e experimentação com idade inferior a 13 anos, 
ratifi cando dados de estudos que mostram as-
sociação entre precocidade do padrão de uso 
frequente, maior número de doses e episódios 
de embriaguez11. Essas pesquisas têm apontado 
associação entre consumo precoce de álcool, 
comportamento aditivo ao uso de substâncias 
psicoativas e dependência química na vida adul-
ta12. Entre adolescentes e jovens, o hábito de be-

ber em excesso em uma única situação (binge 
drinking) pode ser provocado por competições 
entre os pares e estar associado a momentos de 
descobertas e prazeres, cujas sensações de oni-
potência e independência estimulam a continui-
dade e recorrência, culminando com episódios 
de embriaguez frequente e repetidas exposições 
em situações de vulnerabilidade6. 

No contexto dos aspectos relacionados ao 
consumo de bebidas alcoólicas, cabe destacar o 
papel da família, enquanto instância de controle 
social, modulando comportamentos e hábitos de 
vida. os estilos parentais negligente, indulgente e 
autoritário podem guardar relação com o consu-
mo de SPA entre adolescentes13, em consequên-
cia da fragilidade dos vínculos, assim como pelos 
hábitos e permissividade excessiva dos familiares.

Em Feira de Santana, a atual pesquisa apon-
tou que o consumo frequente entre os estudan-
tes mostrou associação com a coabitação fora do 
domicílio da família, achado que, em princípio, 
sugere o papel protetor da família, concordan-
do com resultados de outros estudos. Por outro 
lado, na presente pesquisa, as análises múltiplas 
mostraram associação signifi cante entre o consu-
mo frequente e o abuso de bebidas pelos adoles-
centes e a presença de familiar com problemas 
relacionados a esse hábito, mesmo após controle 
de covariáveis, possíveis fatores de confundimen-
to. Esses resultados ratifi cam dados da literatura 
que apontam o uso de SPA pelos pais e irmãos 
como potente fator de vulnerabilidade à inicia-
ção e consumo de SPA pelos adolescentes14.

No Brasil, resultados de estudos mostram 
que as primeiras experiências com o álcool ocor-
rem em ocasiões festivas, junto aos amigos ou 
na família, evidenciando ampla aceitação do uso 
dessas substâncias no ambiente familiar15,16. Es-
ses estudos observaram que adolescentes de fa-
mílias com alto risco para abuso e dependência 
alcoólica começam a utilizar bebidas em idades 
precoces15. do mesmo modo, pesquisa realizada 
na região sul do Brasil (1.171 alunos) verifi cou 
maior consumo entre os escolares com histórico 
familiar com essa problemática17. 

os resultados encontrados no presente estu-
do corroboram achados de pesquisas realizadas 
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em outros contextos e culturas, em nível mundial, 
que apontam a família como importante modu-
lador e elemento formador do comportamento 
de adolescentes, quanto à utilização frequente de 
bebidas alcoólicas5, 18. Estudo de adição realizado 
na Cidade do México, com amostragem nacional 
(3.800) de adolescentes, na faixa etária de 12-17 
anos, demonstrou que o abuso de SPA entre fami-
liares esteve associado ao uso de SPA pelos adoles-
centes. Este mesmo estudo apontou que a aceita-
ção social, no ambiente familiar, tem infl uência na 
adoção de padrões de consumo mais frequentes 
entre esses jovens19. Na Espanha, pesquisa com 
escolares (1.100) na faixa etária de 15-19 anos re-
velou que o consumo de álcool entre adolescen-
tes foi signifi cativamente relacionado com esse 
hábito por outros membros da família20. No Rio 
de Janeiro, estudo com adolescentes dependen-
tes de SPA mostrou que os respectivos familiares 
apresentavam frequência de dependência de SPA 
quatro vezes mais alta, em comparação com ou-
tros resultados de amostra populacional16. 

Quanto à interferência da família na aqui-
sição de hábitos, cabe assinalar que o funciona-
mento do núcleo familiar pode atuar como fator 
de proteção contra o envolvimento de adoles-
centes com as SPA, considerando que vínculos 
familiares positivos, estabelecimento de regras e 
limites coerentes, apoio e comunicação são re-
conhecidos como fatores de proteção, enquan-
to que relações familiares confl ituosas e ausência 
de limites podem contribuir para a iniciação pre-
coce e frequente dessa prática1. 

No que se refere ao método empregado no 
atual estudo, admitem-se as limitações inerentes 
aos estudos de corte transversal que não estabe-
lecem nexo causal. importante ressaltar, ainda, 
as difi culdades técnico-operacionais relaciona-
das à temática pesquisada, visto que a aferição 
da exposição pode ser infl uenciada pelo absen-
teísmo, preocupação quanto ao sigilo, possível 
falta de atenção ou seriedade no preenchimento 
do questionário, entre outros11. 

Para concluir, destaca-se a importância do 
conhecimento sobre os múltiplos fatores relacio-
nados ao consumo precoce e ao abuso de bebidas 
alcoólicas na adolescência, em diferentes contex-

tos, regiões e países, visando o aprimoramento das 
estratégias de prevenção e enfrentamento, assim 
como subsidiando políticas voltadas à redução de 
danos, especialmente direcionadas a grupos mais 
vulneráveis do ponto de vista psicossocial.

Para fi nalizar, vale ressaltar as limitações 
da pesquisa, considerando-se que estudos de 
corte transversal não estabelecem nexo causal, 
retratando o fenômeno em momento e local 
específi co. Entretanto, apesar das limitações dos 
estudos de prevalência, enfatiza-se a importan-
te colaboração desses estudos no diagnóstico 
de situações, assim como para direcionamento 
quanto ao planejamento e implementação de 
estratégias de prevenção e redução de danos.

CONSIDERAÇÕES

Nessa pesquisa, os resultados que apon-
taram associações entre consumo frequente de 
bebidas alcoólicas e fatores pessoais, ambientais 
e familiares de adolescentes apontam para a im-
portância da implementação precoce de medidas 
preventivas direcionadas aos hábitos e qualidade 
de vida e saúde entre adolescentes e jovens, em 
nível individual e coletivo, com envolvimento da 
família, escola e comunidade em geral.

Como alternativa de enfrentamento ao 
consumo precoce e ao abuso de bebidas alcoó-
licas, sugere-se o investimento na conscientiza-
ção de familiares quanto à relevância dos valores 
e hábitos apreendidos na família e o papel exer-
cido pelos pais, como modelos de proteção, face 
à vulnerabilidade de adolescentes em lidar com 
comportamentos relacionados à fase adulta.

Cabe assinalar, ainda, a necessidade de in-
vestimento em medidas de controle social rela-
cionadas à oferta e ao acesso às bebidas, e para 
maior empenho na participação da sociedade.

NOTA

os autores receberam suporte fi nanceiro do 
Conselho Nacional de desenvolvimento Científi -
co e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).
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RESUMO
Objetivo: identifi car a presença de insatisfação corporal e comportamentos favoráveis ao desenvolvimento de transtornos 
alimentares em adolescentes de uma escola pública. Métodos: Estudo transversal com 170 estudantes (14 a 18 anos) do 
ensino médio de uma escola pública da cidade de Juiz de Fora, Mg. Avaliou-se o estado nutricional por meio do índice 
de massa corporal (iMC), sendo classifi cados de acordo com a organização Mundial da Saúde (oMS, 2007). Para avaliar 
a insatisfação corporal e comportamentos de risco utilizaram-se os seguintes questionários autoaplicáveis: Body Shape 
Questionnaire (BSQ), Teste de investigação Bulímica de Edimburgo (BiTE) e Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26). os 
dados foram analisados de forma descritiva (frequência, média, valores mínimos, máximos e desvio padrão) e analisados 
pelo teste de Mann-Whitney, considerando-se signifi cativo o p<0,05. Resultados: Verifi cou-se que 3,65% dos estudantes 
apresentaram magreza acentuada, 13,14% magreza; 12,40% sobrepeso e 2,19% obesidade. A avaliação do questionário 
BiTE demonstrou que 21,8% dos meninos e 39,3% das meninas possuem padrão alimentar não usual, 1,8% das entrevistadas 
apresentaram comportamento alimentar compulsivo. Em relação à insatisfação corporal, 35,7% dos meninos e 25,43% das 
meninas apresentaram algum grau de insatisfação. Aproximadamente 16% das alunas apresentaram sintomas de anorexia 
nervosa, não sendo observados valores positivos para os meninos. Conclusão: os resultados demonstram a presença de 
insatisfação corporal e comportamentos favoráveis ao desenvolvimento de transtornos alimentares em adolescentes. Torna-
se necessária a implementação de ações educativas que visem prevenir o surgimento dos transtornos alimentares e garantir 
a qualidade de vida dos adolescentes.

PALAVRAS-CHAVE
Transtornos da alimentação, imagem corporal, adolescente, comportamento alimentar.

Identifi cação da insatisfação corporal 
e comportamentos favoráveis ao 
desenvolvimento de transtornos 
alimentares em adolescentes de uma 
escola pública
Identifi cation of body dissatisfaction and behaviors favorable 
to the development of eating disorders in adolescents from a 
public school 
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INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase marcada pelo 
crescimento e desenvolvimento acelerado, na 
qual o estado nutricional refl ete as condições de 
uma vida saudável1 . Nesta fase os adolescentes 
estão construindo sua identidade, sendo suscep-
tíveis à interferência dos pais, amigos e da esco-
la, já que são estas as principais infl uências para 
o adolescente2. São comuns os confl itos existen-
tes com o corpo, o que pode resultar em distúr-
bios dismórfi cos corporais e comportamentos 
favoráveis ao desenvolvimento de transtornos 
alimentares3. A pressão da mídia e outros fato-
res como os biológicos, familiares, insatisfação 
corporal e o desejo por um corpo perfeito, es-
timulam os adolescentes a não se alimentarem 
corretamente e seguirem dietas inapropriadas, 
podendo causar desordens em seu organismo 
e aumentar o risco de transtornos alimentares4.

Além disso, as frustrações pela difi culdade 
em responder aos ideais de beleza geram insa-
tisfação com o corpo. A imagem corporal, que 
consiste no modo pelo qual o corpo se apresenta 
para cada indivíduo, é o corpo físico tal como é 
percebido pela pessoa5. o processo de formação 
da imagem corporal pode ser infl uenciado por 
diversos fatores, incluindo a relação com crenças 

e valores inseridos em uma cultura4. A percepção 
da imagem corporal pode ser mais importante 
na identifi cação de transtornos alimentares (TA), 
como anorexia e bulimia, que o próprio peso6.

A anorexia nervosa (AN) é caracterizada pela 
perda de peso intensa e intencional (pelo menos 
15% do peso corporal original) a expensas de 
dietas extremamente restritivas. Afeta principal-
mente adolescentes entre 13 a 17 anos7.. A buli-
mia nervosa (BN) caracteriza-se por episódios de 
grande ingestão alimentar (episódios bulímicos), 
associados ao sentimento de descontrole sobre o 
comportamento alimentar e preocupação exces-
siva com o controle do peso corporal, levando à 
adoção de medidas compensativas, como vômi-
tos autoinduzidos, uso inadequado de laxantes, 
diuréticos e agentes anorexígenos, jejuns prolon-
gados e práticas de exercícios físicos exagerados, 
a fi m de evitar o ganho de peso7, 8. A idade média 
de início é aos 20 anos de idade8.

AN e BN são transtornos alimentares fre-
quentemente crônicos e associados a um alto 
índice de comorbidade, sendo a BN mais fre-
quente que a AN9. Aproximadamente, de 90% 
a 95% dos casos ocorrem no sexo feminino. A 
prevalência desses transtornos, que fi ca entre 
1% e 4%, respectivamente, vem aumentando 
signifi cativamente nos últimos anos9.

>
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Objective: identify the presence of body dissatisfaction and favorable behaviors to the development of eating disorders in 
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presented some level of dissatisfaction. Approximately 16% of the female students presented symptoms of anorexia, no 
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diante do aumento da incidência de trans-
tornos alimentares e da necessidade de estudos 
acerca deste assunto nesta faixa etária, este es-
tudo, efetuado em adolescentes de uma escola 
pública, objetivou identifi car a presença de insa-
tisfação corporal e comportamentos favoráveis 
ao desenvolvimento de transtornos alimentares.

MÉTODOS

Foi realizado um estudo epidemiológico 
transversal em uma escola de Educação Básica 
situada na área urbana de Juiz de Fora, com 170 
estudantes, com idades entre 14 e 18 anos. As 
informações foram obtidas somente após escla-
recimentos das dúvidas em relação ao projeto 
e de obtida a assinatura dos responsáveis legais 
no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universida-
de Federal de Juiz de Fora (parecer 214/2010). 
os critérios de inclusão dos participantes foram: 
pertencer à população-alvo, possuir índice de 
massa corporal (iMC) compreendido entre 17,5 
a 37,5 kg/m² e concordância em participar do 
estudo voluntariamente. os critérios de exclusão 
foram o não consentimento dos responsáveis le-
gais ou do estudante para participar do estudo.

Para aferição do peso, utilizou-se uma ba-
lança portátil, eletrônica, marca Tanita iroman®, 
com capacidade máxima para 130 quilos. os es-
tudantes foram pesados com o mínimo viável de 
roupa. Para obtenção da estatura, foi utilizado 
um estadiômetro portátil, marca Alturaexata® 

com capacidade para 2 metros. os adolescentes 
fi caram em posição ereta, descalços e os torno-
zelos encostados na parede do estadiômetro. A 
partir das medidas do peso e altura, calculou-
-se o iMC, sendo este analisado pelo Índice de 
Massa Corporal por idade (iMC/i) utilizando 
o programa WHO Anthroplus, para crianças e 
adolescentes de 5 a 19 anos, o qual utiliza como 
referência dados da oMS 200710.

Foram aplicadas as autoescalas Teste de Ati-
tudes Alimentares (EAT-26), Teste de investiga-
ção Bulímica de Edimburgo (BiTE) e Body Shape 

Questionnaire (BSQ). Para avaliar as atitudes ali-
mentares e para a identifi cação de adolescentes 
com sintomas de anorexia nervosa foi utilizado o 
Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26), um ques-
tionário validado por garner e garfi nkel (1979) e 
traduzido para o português por Bighetti e Ribeiro 
(2003)12. Cada questão apresenta seis opções de 
resposta, conferindo-se pontos de 0 a 3, depen-
dendo da escolha (sempre = 3 pontos, muitas ve-
zes = 2 pontos, às vezes = 1 ponto, poucas vezes, 
quase nunca, e nunca = 0 ponto). A única ques-
tão que apresenta pontos em ordem invertida é 
a 25, sendo que as respostas mais sintomáticas: 
como sempre, muitas vezes e às vezes, não são 
pontuadas, e para as alternativas: poucas vezes, 
quase nunca e nunca, são conferidos 1, 2 e 3 
pontos. Considerou-se com sintomas de anorexia 
nervosa as estudantes que apresentaram escore 
maior que 21 pontos (EAT+)9.

Para identifi car adolescentes com sintomas 
de bulimia nervosa, aplicou-se o instrumento 
para Avaliação da Bulimia Nervosa (BiTE), de-
senvolvido por Henderson e Freeman (1987) e 
traduzido para o português por Cordás e Ho-
chgraf (1993). Este instrumento é um questioná-
rio que permite identifi car comedores compul-
sivos constituindo-se de 33 questões dirigidas 
à sintomatologia bulímica, variando de 0 a 30 
pontos. A resposta “sim” representa a presença 
de sintoma, valendo 1 ponto, enquanto a res-
posta “não” signifi ca a ausência (0). Nas ques-
tões 1, 13, 21, 23 e 31, pontua-se inversamente. 
Considerou-se com sintomas de bulimia nervosa 
as adolescentes que apresentaram escore maior 
ou igual a 20 pontos11.

A fi m de avaliar o componente atitudinal da 
imagem corporal, utilizou-se como instrumento 
o Body Shape Questionnaire (BSQ), que tem como 
foco mensurar as preocupações com a forma do 
corpo11. desta maneira, possui o objetivo de me-
dir a insatisfação com o próprio corpo, o medo 
de engordar, a autodesvalorização da aparência 
física, o desejo de perder peso e a privação de 
situações em que a aparência física atraia a aten-
ção dos outros. Trata-se de um questionário au-
toaplicativo com 34 perguntas. de acordo com 
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os autores, a partir da pontuação total (escore) 
obtida no BSQ, são estabelecidas quatro catego-
rias, segundo os níveis de preocupação com a 
imagem corporal, a saber: somatória menor ou 
igual a 80 indica “ausência de preocupação/insa-
tisfação”; somatória entre 81 e 110 indica “leve 
preocupação/ insatisfação”, somatória entre 111 
e 140 indica “preocupação/ insatisfação modera-
da”, e pontuação acima de 140 indica “preocu-
pação/insatisfação extrema” 12.

os questionários foram analisados segundo 
as pontuações de cada resposta, que somadas, 
deram origem ao total dos pontos. os dados fo-
ram analisados de forma descritiva por meio de 
frequência, média, valores mínimos, máximos e 
desvio-padrão. o comportamento de risco para 
o desenvolvimento de transtornos alimentares 
foi avaliado por gênero e comparado pelo teste 
qui-quadrado. A variável - idade - foi correlacio-
nada com a pontuação total obtida nos ques-
tionários utilizando-se a correlação de Pearson. 
Considerou-se como signifi cativo p<0,05, para 
ambas as análises. Algumas perguntas dos ques-
tionários, consideradas relevantes, foram analisa-
das segundo a frequência por sexo. Para tabular 
e analisar esses dados utilizou-se o programa Sta-
tistical Package for the Social Sciences (SPSS) v17.

RESULTADOS 

A população analisada foi composta por 
114 meninas (66,5%) e 56 meninos (33,5%), 
com idade média de 16 anos ± 1,08, mínima de 
14 e máxima de 18 anos.

A classifi cação do estado nutricional, se-
gundo o IMC, mostrou que 67,15% (n=92) 
encontravam-se eutrófi cos; 13,1% (n=18) ma-
greza; 3,6% (n=5) magreza acentuada; 12,4% 
(n=17) com sobrepeso e 2,2% (n=3) das adoles-
centes com obesidade. Cinquenta e seis alunos 
(32,9%) se recusaram a participar da avaliação 
antropométrica, impedindo a correlação com os 
resultados obtidos nos questionários.

A avaliação do questionário BiTE demons-
trou que 21,8% dos meninos e 39,3% das meni-
nas apresentam um padrão alimentar não usual. 
Foi verifi cada a presença de comportamento ali-
mentar compulsivo em 1,8% das entrevistadas 
(Tabela 1). 

A média encontrada para o sexo feminino 
foi de 8,74% ± 4,03, valor mínimo 0 e máximo 
22. No sexo masculino, os valores obtidos fo-
ram: média de 6,53 ± 3,46, mínimo 0 e máximo 
17. Verifi cou-se que as adolescentes apresenta-
ram uma frequência signifi cativamente maior 
de padrão alimentar não usual em relação aos 
adolescentes (p=0,001) e correlação positiva 
entre a pontuação do BiTE e idade (p=0,007 e 
coefi ciente de correlação = 0,4).

Em relação aos hábitos alimentares, 83,5% 
das meninas e 87,1% dos meninos os consi-
deram normais. A ansiedade foi um fator que 
aumenta a ingestão alimentar segundo 65,1% 
das alunas e 38,9% dos alunos (Tabela 2). As es-
tratégias mais utilizadas para auxiliar na perda 
de peso foram o vômito autoinduzido (7,1%), 
seguido da ingestão de comprimidos (3,5%), 
laxantes e diuréticos (1,2%). dentre os entrevis-
tados, 25,9% jejuaram por um dia inteiro.

Através da análise da pontuação do BSQ 
em relação ao sexo, verifi ca-se maior pontua-
ção entre os adolescentes. Para este grupo a 
média foi de 74,1 ± 36,8 com mínimo de 34 e 
máximo de 163. de acordo com a classifi cação, 
7,1% dos meninos apresentaram grave insatisfa-
ção de imagem, 14,3% moderada, 14,3% leve 
e 64,3% não apresentaram insatisfação. Já para 
o sexo feminino a média encontrada foi igual 
a 65,5 ± 26,7, mínimo de 2 e máximo de 155. 
Em 1,7% das adolescentes identifi cou-se grave 
insatisfação, 5,2% moderada, 18,4% leve e em 
74,6% normalidade (Tabela 1). Não há diferen-
ça estatisticamente signifi cativa entre os sexos 
(p=0,085). Houve uma correlação positiva entre 
a idade do adolescente e a pontuação obtida 
neste questionário (p<0,001 e coefi ciente de 
correlação = 0,6).
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Tabela 1. Classificação dos questionários BiTE, BSQ e EAT em relação ao sexo.

BITE

Sexo

Comportamento 

alimentar 

compulsivo

Normal

Padrão 

Alimentar 

não usual

Total

Feminino

N

%

2

1,8

66

58,9

44

39,3

112

100

Masculino

N

%

0

0,0

43

78,2

12

21,8

55

100

Total

N

%

2

1,2

109

65,3

56

33,5

167

100

BSQ

Sexo
Insatisfação 

grave

Insatisfação 

moderada

Insatisfação 

leve
Normal Total

Feminino

N

%

2

1,8

6

5,3

21

18,6

84

74,3

113

100

Masculino

N

%

4

7,1

8

14,3

8

14,3

36

64,3

56

100

Total

N

%

6

3,6

14

8,3

29

17,2

120

71

169

100

EAT

Sexo Normalidade
Sintomas 

Anorexia
Total

Feminino

N

%

95

84,1

18

15,9

113

100

Masculino

N

%

56

100

0

0

56

100

Total

N

%

151

89,3

18

10,7

169

100
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Analisando alguns itens do questioná-
rio BSQ, observou-se que 78,8% das alunas e 
50% dos alunos entrevistados relataram temer 
ganhar peso e 84,1% das meninas e 67,9% dos 
meninos relataram que a preocupação com 
o corpo leva à prática de atividade física, uma 
prática compensatória para auxiliar na perda de 
peso (Tabela 2).

Aproximadamente 16,0% das alunas apre-
sentaram sintomas de anorexia nervosa, segun-
do os resultados obtidos pelo EAT, e os meninos 

não apresentaram valores positivos (Tabela 1). 
As pontuações médias para o sexo feminino e 
masculino foram 12,4 e 7, respectivamente. Não 
houve correlação positiva entre a pontuação ob-
tida no questionário e a idade do entrevistado 
(p=0,54 e coefi ciente de correlação = 0,0).

Percebe-se, por meio da análise de itens do 
questionário, que 24,3% das meninas e 8,9% 
costumam fazer dietas para emagrecer e 74,8% 
das meninas e 42,9% dos meninos preocupam-se 
com o desejo de serem mais magros (Tabela 2).

Tabela 2. Análise por itens dos questionários BiTE, BSQ e EAT, segundo o sexo.

Sexo Feminino (%) Sexo Masculino (%)

BITE 

Possui padrão alimentar regular 58,7 62,9

Tendência a comer muito quando ansioso 65,1 38,9

Considera os hábitos alimentares normais 83,5 87,0

BSQ

Teme ficar gordo

Preocupação com o corpo não ser firme

Sente-se mal em relação ao físico

Preocupação com o físico leva à prática de exercícios

78,8

75,2

45,1

84,1

50

44,6

28,6

67,9

EAT

Costuma fazer dietas para emagrecer

Evita alimentos com açúcar

Preocupação com o desejo de ser mais magro

Presta atenção às calorias dos alimentos

24,3

9,9

74,8

13,5

8,9

3,6

42,9

8,9

DISCUSSÃO

No presente estudo, verifi cou-se que 3,65% 
dos estudantes apresentaram magreza acentua-
da, 13,14% magreza; 12,40% sobrepeso e 2,19% 
obesidade. A avaliação do questionário BiTE de-
monstrou que 21,8% dos meninos e 39,3% das 
meninas possuem padrão alimentar não usual, 
destas 1,8% apresentaram comportamento ali-
mentar compulsivo. Em relação à insatisfação 
corporal, 35,7% dos meninos e 25,43% das me-
ninas apresentaram algum grau de insatisfação. 
Aproximadamente 16% das alunas apresenta-
ram sintomas de anorexia nervosa, não sendo 
observados valores positivos para os meninos.

o valor encontrado para comportamen-
to alimentar compulsivo, através da análise do 
questionário BiTE (1,8%), é superior à maioria 
dos estudos, cuja taxa de prevalência de com-
portamento alimentar compulsivo está em tor-
no de 1% a 1,5%9. Verifi cou-se signifi cância es-
tatística entre presença de comportamento de 
risco para o desenvolvimento de bulimia e a ida-
de, corroborando com dados da literatura que 
demonstram que é comum a bulimia iniciar no 
fi nal da adolescência ou início da vida adulta8.

A análise de itens do BiTE demonstrou que 
para muitos o ato de comer é infl uenciado por 
fatores psicológicos e sociais13, já que a ansie-
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dade foi considerada por 65,1% das alunas e 
por 38,9% dos alunos um fator que aumenta a 
ingestão alimentar e 18,2% dos estudantes se 
voltam para a comida para avaliar algum tipo 
de desconforto.

Em relação à insatisfação corporal, estudos 
apresentam valores mais elevados, em compara-
ção com este, variando entre 64% a 82%9. Porém 
os resultados deste estudo foram semelhantes à 
pesquisa de Miranda et al.14, na qual a prevalên-
cia de insatisfação corporal foi de 26,4%.

A preocupação e insatisfação feminina com 
o corpo podem estar relacionadas ao fato desta 
população estar mais susceptível às pressões so-
cioculturais15.  A preocupação masculina com o 
corpo vem crescendo nos últimos anos, eviden-
ciando a necessidade de instrumentos e estudos 
específi cos para esta população. Facchini et al.16, 
estudando a imagem corporal em meninos, 
concluíram que estes apresentam um grande in-
teresse por sua autoimagem, podendo este fato 
ser observado nas academias de ginástica e no 
crescente uso de suplementos alimentares que 
prometem aumentar a massa muscular16.

A prevalência de sintomas de anorexia ner-
vosa obtida (10,6%) foi semelhante à encontra-
da por Alves E. et al. (15,6% )17 em estudo reali-
zado com adolescentes do sexo feminino de 10 
a 19 anos (n=1219) residentes em Florianópolis e 
inferior a outras pesquisas nacionais que empre-
garam o mesmo instrumento em adolescentes. 
Vilela et al. identifi caram 13,3% de sintomas de 
anorexia nervosa em escolares de 7 a 19 anos, 
de ambos os sexos (n = 1.807) de escolas públi-
cas do interior de Minas gerais9.

A ausência de risco para o desenvolvimento 
de anorexia nervosa no sexo masculino pode ser 
justifi cada pelas diferenças entre os sexos com 
relação ao tipo de preocupação com a imagem 
corporal: mulheres estão mais preocupadas com 
a magreza; homens, em atingir uma forma mas-
culina musculosa16.

Com relação à prática de regime para ema-
grecer, 24,3% das meninas e 8,9% dos meni-
nos relataram que costumam utilizar este arti-
fício para perder peso. Essa afi rmativa merece 

atenção, uma vez que a dieta para emagrecer 
é o fator precipitante mais frequente para os 
transtornos alimentares. Segundo Patton et al.18 

indivíduos que fazem dieta tiveram um risco 18 
vezes maior para o desenvolvimento de trans-
tornos alimentares do que aqueles que nunca 
utilizaram esta prática18. Uma possível justifi ca-
tiva para ser considerada como um fator pre-
cipitante é que a restrição alimentar favorece 
o aparecimento das compulsões alimentares, 
iniciando o ciclo compulsão/purgação da BN. 
Algumas pessoas em restrição alimentar, no 
entanto, conseguem aumentar cada vez mais a 
restrição, instalando-se a desnutrição, que au-
menta a distorção da imagem corporal e, con-
sequentemente, aumenta também o medo de 
engordar e o desejo de emagrecer, perpetuando 
assim a AN19.

Verifi cou-se que 11,8% dos estudantes es-
tão atentos ao valor energético dos alimentos 
que consomem e 7,8% evitam consumir ali-
mentos calóricos ricos em açúcar, demonstran-
do um aumento da preocupação dos jovens 
com a alimentação.

o presente estudo apresentou algumas li-
mitações, como a recusa de um grande núme-
ro de alunos em responder aos questionários e 
participar da avaliação antropométrica, o que 
diminuiu a amostra do estudo e impediu a as-
sociação entre o estado nutricional e o risco de 
desenvolver transtornos alimentares.

os resultados desta, e de outras pesquisas, 
demonstram a necessidade de implementação 
de ações educativas que visem prevenir o sur-
gimento dos transtornos alimentares e garantir 
a qualidade de vida dos adolescentes. A socie-
dade precisa estar alerta à pressão da mídia so-
bre o padrão corporal, especialmente entre os 
adolescentes. A escola é o ambiente propício 
para estas discussões, e é através de trabalhos 
de orientação nutricional que se pode contribuir 
esclarecendo questões e reduzindo riscos. Nesse 
sentido, recomenda-se que as escolas, as famí-
lias e os serviços de saúde discutam com os ado-
lescentes a respeito dos padrões atuais de beleza 
e suas consequências para a saúde.
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CONCLUSÃO 

os resultados demonstram a presença de 
insatisfação corporal e comportamentos favo-
ráveis ao desenvolvimento de transtornos ali-

mentares em adolescentes. Torna-se necessária 
a implementação de ações educativas que vi-
sem prevenir o surgimento dos transtornos ali-
mentares e garantir a qualidade de vida dessa 
faixa etária.
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RESUMO
Objetivo: Neste estudo buscou-se mensurar a frequência do consumo de substâncias psicoativas entre estudantes do 
município de guarulhos do Estado de São Paulo e estabelecer um comparativo de prevalência de uso entre os turnos 
frequentados, pelos discentes, na escola. Métodos: Realizou-se a aplicação de questionários, compostos por questões 
fechadas, em 8 unidades de ensino do município de guarulhos-SP, sendo 4 na região oeste e 4 na região leste da cidade. 
Resultados: A amostra foi realizada com 1316 alunos cursando entre o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino 
médio dos turnos diurnos e noturnos. observou-se maior prevalência de consumo de álcool (43%), analgésicos (39%), 
tabaco (37%), maconha (28%), solventes (26%), crack (20%), cocaína (16%) no turno noturno. Conclusão: A comparação 
dos turnos evidenciou maior prevalência de consumo de substâncias no turno noturno.

PALAVRAS-CHAVE
Usuários de drogas, saúde escolar, adolescente, educação.

ABSTRACT
Objective: In this study an attempt was made to measure the frequency of psychoactive substances consumption among 
students in Guarulhos city, São Paulo State and to establish a comparative incidence of use between turns frequented by 
students in school. Methods: The application of questionnaires, composed of closed questions, was held in 8 educational 
units of the municipality of Guarulhos, being 4 in the western region and 4 in the east of the city. Results: The sample was 
performed with 1316 students coursing between the 9th grade of elementary school and the 3rd year of high school of 
day and night turns. Higher prevalence of alcohol consumption was observed (43%), analgesics (39%), tobacco (37%), 
marijuana (28%), alcohol solvents (26%), crack (20%), cocaine (16%) in the night turn. Conclusion: The comparison 
between daily and night turns showed higher prevalence of consumption of substances among the students attending 
night courses.

KEY WORDS
drug users, school health, adolescent, education.

Prevalência do uso de drogas
entre adolescentes nos diferentes 
turnos escolares
Prevalence of drug consumption among adolescents in different 
school turns
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INTRODUÇÃO

Estudos epidemiológicos indicam serem os 
adolescentes uma população de alta incidência 
para o consumo de drogas (CEBRid, 2010)1; gil e 
colaboradores (2008)2 acreditam que existe uma 
associação às modifi cações físicas, comportamen-
tais, emocionais e mesmo, por estarem sujeitos a 
farta exposição a riscos característicos da idade, 
seguidos pelas fraquezas das redes de apoio so-
cial (Noto et al. 2004)3, que nem sempre se esta-
belecem de forma harmoniosa na adolescência.

Kandel, Kessler & Margulies (1978)4 acre-
ditam que a escola apresenta alguns fatores es-
pecífi cos que podem motivar os adolescentes ao 
uso de drogas. os autores apontam como fato-
res as modalidades de ensino pouco atraentes, 
que terminam por diminuir a motivação para 
estudar e o absenteísmo nas atividades acadêmi-
cas que culmina em mau desempenho escolar. 
É sabido que a escola é o espaço onde as inte-
rações sociais se estabelecem, ao mesmo tempo 
em que os jovens buscam completude diante de 
suas concepções de bom e ruim.

Schenker e Minayo (2004)5 discutem a ne-
gatividade do desejo juvenil de obter prazer com 
o uso de drogas, o risco está diretamente ligado 
à possibilidade de dependência das substâncias, 
logo, ao descomprometimento de papeis espera-
dos na vida cidadã, como a realização de tarefas 
escolares e interações de cunho social no campo 
familiar, comprometendo dessa forma a aquisição 
de habilidades requeridas para a necessária intera-
ção coletiva e a preparação de um caráter respon-
sável, apropriado para transição à vida adulta. os 
jovens, ao fazerem uso de substâncias psicoativas 
em momento determinante para sua formação 
como pessoa, comprometem sua estabilidade fí-
sica e biológica, empobrecendo sobremaneira as 
relações interpessoais com proeminência no âm-
bito familiar (graunbaum et al. 2000)6.

Ainda neste contexto, podemos considerar 
vários danos sociais relacionados ao consumo de 
drogas, como prejuízos escolares e ocupacionais, 
comportamentos violentos diversos, caracteriza-
dos pela ocorrência de brigas, homicídios e a prá-
tica de atos ilícitos, que podem ser potencializa-

dos pelo efeito dessas substâncias. Além de todos 
esses agravos, as drogas proporcionam, ainda, 
alterações físicas e mentais (gil 2010)2 consoli-
dando a difi culdade para acompanhar de modo 
plausível as diversas atividades demandadas na 
vida diária, como as escolares, por exemplo.

Entendemos que, por possuir ação no sis-
tema nervoso central (SNC), essas substâncias 
alteram signifi cativamente a função cerebral 
e, temporariamente, a percepção, o humor, o 
comportamento e a consciência (oMS 2004)7. 
Tais alterações são comumente utilizadas para 
fi ns recreacionais, ritualísticos e/ou terapêuticos.

o primeiro contato com as drogas ocorre, 
principalmente, pelo fato de os adolescentes 
terem amigos que usam drogas, ocasionando 
uma pressão de grupo na direção do uso (Re-
bolledo 2004)8. Julgado como estágio crucial 
no ciclo vital para o início do uso de drogas, 
seja como mera experimentação ou como con-
sumo ocasional, indevido ou abusivo (Schenker 
& Minayo 2004)5, existe um temor agregado às 
consequências advindas dessa prática, que pode 
se fi rmar nos hábitos e se fortalecer, de maneira 
depreciativa à saúde, na fase adulta da vida.

os propulsores de uso contínuo de drogas 
possuem variáveis individuais relacionadas a um 
estilo de vida não convencional, como a busca 
por sensações, rebeldia, tolerância a comporta-
mentos desviantes, baixa autoestima, sintomas 
depressivos, eventos estressantes da vida e baixa 
escolaridade (Sanceverino 2003)9.

dado o destaque para os adolescentes 
como a principal população envolvida no con-
sumo de drogas, há que se considerar repercus-
sões importantes advindas deste consumo nessa 
fase do desenvolvimento humano (gil 2010)2, 
considerando a ameaça a sua integridade biop-
síquica, indicadas pelo aumento dos gastos com 
tratamento médico, internação hospitalar e de 
violência urbana, além do alto índice de mortes 
prematuras (Carlini-Cotrim 2000)10.

Com vistas à redução no abuso do uso de 
drogas, as políticas públicas de diversos países 
estabeleceram, por meio de promulgações de 
leis dirigidas aos comerciantes, restrições e puni-

>



43Nascimento & Avallone PREVALÊNCiA do USo dE dRogAS ENTRE 
AdoLESCENTES NoS diFERENTES TURNoS ESCoLARES

Adolesc. Saude, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 41-49, out/dez 2013Adolescência & Saúde

ções severas aos que comercializam esses produ-
tos, tanto os lícitos como, e principalmente, os 
ilícitos. Contudo, no Brasil, a ética relativa ao uso 
de substâncias é assunto de contínuos debates, 
em parte devido a seu potencial para abuso e 
dependência.

Estudo indica que tanto as drogas lícitas 
como as ilícitas, têm sido consumidas de forma 
abusiva (Schenker & Minayo 2004)5, principal-
mente por jovens durante a educação básica 
(Souza & Silveira 2007)11. Entretanto, no Brasil, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
regido pela lei 8069 de 1990, há duas décadas 
tenta coibir a comercialização das substâncias lí-
citas como o álcool a menores de 18 anos.

No estado de São Paulo, houve a imple-
mentação de uma lei mais rígida, articulada 
pelo poder público, no intuito de diminuir o 
acesso de menores de 18 anos a substâncias líci-
tas como o álcool. desta forma, a lei nº 14.592 
de 19 de outubro de 2011, proíbe vender, ofer-
tar, fornecer, entregar e permitir o consumo de 
bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a 
menores de dezoito anos de idade em espaços 
públicos e familiares.

A expectativa para a melhora do cenário do 
abuso de drogas, visto em diversas cidades bra-
sileiras, é prevenir as gerações vindouras, quanto 
às consequências do abuso de drogas, por meio 
da educação. Essa ideia tem como essência a 
concepção voltada para a diminuição de riscos, 
apostando na competência de discernimento do 
cidadão bem formado e lúcido sobre as conse-
quências do abuso, direcionando aos usuários 
recreativos e casuais o aprendizado do consumo 
seguro com baixa frequência, pequenas doses e 
situações seguras (Carlini 1998)12.

MÉTODOS

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
São Paulo sob o número 2112/11 e a seleção das 
oito escolas participantes em cada região foi fei-
ta por conveniência, considerando o pareamen-
to sóciodemográfi co da cidade pesquisada.

Para avaliação do uso de substâncias e pro-
blemas relacionados, utilizamos o Drug Use Scree-
ning Inventory (dUSi-R), validado para uso no 
Brasil por de Micheli & Formigoni (2000)13, este 
questionário apresenta 149 perguntas distribuí-
das em dez áreas. Para esse estudo foi utilizado 
o quadro de frequência de uso de drogas: área 1, 
que corresponde ao nível de consumo e área 7, 
que diz respeito ao desempenho escolar.

Após o contato inicial com a coordenação 
das escolas selecionadas, foi feita uma apresen-
tação do projeto à direção e/ou coordenação da 
unidade; havendo aceitação por parte da institui-
ção solicitou-se à direção da escola a assinatura 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Quanto aos adolescentes, o consenti-
mento para a participação se deu no momento 
da aplicação dos questionários, pela aceitação 
verbal do aluno e, considerando todas as escolas 
envolvidas, a recusa ocorreu por parte de 10 alu-
nos, em média. Além disso, foi garantida a liber-
dade de desistência em qualquer fase da pesquisa 
por parte da escola e dos alunos respondentes. 
Todos os procedimentos foram sigilosos e anôni-
mos, não havendo referência ao nome do aluno 
no questionário e, da mesma forma, na apresen-
tação dos dados não foi feita referência que per-
mita identifi car as escolas participantes.

As aplicações dos questionários foram fei-
tas nas salas de aula, por pesquisadores vincula-
dos a este estudo e sem a presença do professor. 
inicialmente os alunos foram informados sobre 
os objetivos do estudo, assegurados quanto à 
confi dencialidade dos dados coletados e recebe-
ram também instruções básicas com o intuito de 
prevenir possíveis erros de preenchimento, sen-
do o tempo médio para fi nalização do preenchi-
mento calculado em 50 minutos.

RESULTADOS

A amostra foi composta por 1.316 estudan-
tes, sendo a maioria do sexo feminino (54%). 
Todos os participantes estavam regularmente 
matriculados na rede pública de ensino do go-
verno do Estado de São Paulo, no município de 
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guarulhos. No que se refere ao turno de estudo, 
observou-se que 57% dos participantes estavam 
no turno noturno e 43% frequentavam as aulas 
no período da manhã. A média de idade dos par-
ticipantes foi de 15,5 anos; considerando somen-
te as meninas, a média de idade foi de 15,5 anos, 
enquanto que a dos meninos foi de 16 anos.

Quanto à série que cursavam no momento 
da entrevista, 19% cursavam a 8a série/9º ano 
do ensino fundamental, 42% cursavam o 1º ano 
do ensino médio, 21% o 2º ano do ensino mé-
dio e 18% cursavam o 3º ano do ensino médio.

Considerando os resultados de toda a 
amostra durante a aplicação do questionário 
que antecedeu as intervenções (tabela 1), obser-
vou-se a incidência, em ordem decrescente, de 
álcool (43%), analgésicos (39%), tabaco (37%), 
maconha (28%), solventes (26 %), crack (20%), 
cocaína (16%).

dentre os que relataram consumo no úl-
timo mês, em relação ao total da amostra, e 
considerando todas as substâncias citadas, 80% 
disseram ter feito uso de pelo menos uma das 
substâncias apontadas no questionário.

de acordo com a pontuação no dUSi, 
questionário utilizado para triar o uso, 48% dos 
participantes eram usuários experimentais, 27% 
faziam uso abusivo e 5% apresentavam indícios 
de dependência pela substância consumida (ver 
tabela 2). 

Foram adotados os mesmos pontos de cor-
te propostos por ocasião da validação do refe-
rido instrumento, a saber: 1 a 2 respostas afi r-
mativas na área de uso de substâncias equivale 
a uso experimental; 3 a 7 respostas afi rmativas 
equivale a uso abusivo e mais do que 7 respostas 
afi rmativas equivale a indícios de dependência. 
(de Micheli & Formigoni 2002)14 .

indivíduos que não pontuaram na área de 
uso de substância (área 1) e que não mencio-
naram uso no ultimo mês, foram classifi cados 
como não usuários. de modo geral, observou-
-se que do total da amostra, 80% faziam uso 
de alguma substância elencada no questionário, 
sendo considerados nas análises estatísticas pos-
teriores, como usuários.

Na área do questionário que investiga o 
desempenho acadêmico, observou-se que 12% 
(N=155) dos estudantes pesquisados, apresenta-
ram densidade absoluta acima de 50%, represen-
tando, assim, elevada intensidade de problemas 
na área escolar. Quando pareado aos que tinham 
relatos de drogas, observou-se que a maioria 
dentro desse grupo (92%) concentra-se dentre 
aqueles considerados como usuários (Tabela 3).

A área 7 do dUSi, aponta a predisposição 
que o respondente possui em apresentar proble-
mas no campo educativo. Verifi cou-se que aque-
les diagnosticados como usuários de substâncias 
psicoativas, são maioria dentre os que responde-
ram positivamente às questões da Tabela 4.

Tabela 1. Frequência de consumo no último mês, valores expressos em porcentagem. (N=1316)

1 a 2 vezes 3 a 9 vezes
10 a 20 

vezes

Mais de 20 

vezes

Substância Somatório p

Álcool 19 10 7 7 43 0,0001*

Analgésicos 13 12 7 7 39 0,255

Tabaco 13 10 5 9 37 0,911

Maconha 13 8 5 2 28 0,02*

Solventes 12 9 3 2 26 0,526

Crack 11 5 2 2 20 0,944

Cocaína 9 3 3 1 16 0,596

outras 19 8 3 3 33 0,041*
* signifi cativo para p<0,05. (Chi-square)
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Tabela 2. Padrão de consumo dos participantes. 
Resultados expressos em porcentagem. (N=1316)

Padrão de consumo %

Não usuário 20

Usuário experimental 48

Uso abusivo 27

dependentes 5

Tabela 3. Total de alunos que apresentaram 
problemas na área escolar, indicado pela 
densidade absoluta acima de 50% no campo 
educativo. N=1316

Densidade acima de 50% (%)

Não usuário 8

Usuário 92

Tabela 4 - Participantes que responderam positivamente às questões abaixo, classificados em usuários e não 
usuários. Dados expressos em porcentagem. N=1316

Total da 

amostra

Não 

usuários
Usuários p

Você não gosta da escola? 19 9 91 0,0001*

Você tem problemas para se concentrar na escola ou 

quando está estudando?
5 8 92 0,039*

Suas notas são abaixo da média? 5 7 93 0,009*

Você "cabula" aulas mais de dois dias por mês? 4 6 94 0,005*

Você falta muito à escola? 6 6 94 0,001*

Você já pensou seriamente em abandonar a escola? 6 6 94 0,001*

Frequentemente, você deixa de fazer os deveres escolares? 6 5 95 0,0001*

Você sempre se sente sonolento na aula? 2 16 84 0,596

Frequentemente, você chega atrasado para a aula? 5 7 93 0,005*

Neste ano, seus amigos da escola são diferentes daqueles 

do ano passado?
7 6 94 0,0001*

Você se sente irritado e chateado quando está na escola? 8 7 93 0,0001*

Você fica entediado na escola? 17 8 92 0,001*

Suas notas na escola estão piores do que costumavam ser? 14 6 94 0,001*

Você se sente em perigo na escola? 24 8 92 0,001*

Você já repetiu ano alguma vez? 3 15 85 0,446

Você se sente indesejado nos clubes escolares 

(centro acadêmico, atlética, etc.) ou nas atividades 

extracurriculares?

43 21 79 0,318

Você já faltou ou chegou atrasado à escola em 

consequência do uso de álcool ou drogas?
37 18 82 0,098

Você já teve problemas na escola por causa do álcool ou 

das drogas?
23 16 84 0,032*

o álcool ou drogas já interferiram nas suas lições de casa 

ou atividades escolares?
11 8 92 0,001*

Você já foi suspenso? 11 11 89 0,011*

* signifi cativo para p<0,05. (Chi-Quadrado)
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Considerando os turnos - manhã e noite - 
frequentados pelos alunos, constatou-se que a 
concentração do consumo das diversas drogas 

que compõem o questionário da área 1 do dUSi 
ocorre no período da noite (Tabela 5).

Tabela 5. Comparação entre os relatos de consumo no último mês, considerando o turno em que o aluno 
estuda. Resultados expressos em porcentagem (N=1316).

Droga consumida Total da amostra Manhã Noite

% % % p

Álcool 43 39 61 p<0,001**

Analgésicos 39 47 53 0,266

Tabaco 37 34 66 p<0,001**

Maconha 29 36 64 p<0,001**

Solventes 27 36 64 p<0,001*

Crack 20 29 71 p<0,001*

Cocaína 16 27 73 p<0,001*

outras 33 43 57 0,422

* signifi cativo para p<0,05. (Chi-Quadrado)    ** signifi cativo para p<0,01

DISCUSSÃO

os resultados das coletas realizadas nas es-
colas consoaram com as afi rmações feitas por 
Tavares (2001)15 há mais de uma década, cuja 
conclusão, feita através da aplicação de questio-
nários de autopreenchimento, demonstrou que 
a prevalência de experimentação de drogas em 
adolescentes escolares é mais alta dos em ado-
lescentes em geral. os resultados apontaram o 
álcool como a droga mais utilizada entre os es-
tudantes entrevistados com 43%, o tabaco ocu-
pou o terceiro lugar com 37%. A permissivida-
de dos pais que não percebem tais substâncias 
como prejudiciais e não se opõem ao consumo 
até mesmo no âmbito familiar, pode estar dire-
tamente ligada a esse resultado. Apesar da im-
possibilidade de comercialização para menores 
no estado de São Paulo, por leis Estaduais e Fe-
derais já citadas, ante esses resultados, pode-se 
afi rmar que essas leis não têm tido a efetividade 
desejada, dada a prevalência de consumo des-
sas substancias entre o público pesquisado. Se-
melhantemente aos estudos de Araldi (2012)16 e 

Santos (2011)17, ambos em Santa Catarina, cons-
tatou-se também por relatos dos educadores e 
gestores envolvidos na pesquisa, grande preo-
cupação com a disseminação do consumo de 
substâncias psicoativas, sobretudo o álcool. de 
acordo com o discurso dos educadores, alguns 
menores, com certa frequência, são pegos com 
bebida alcoólica na intenção de consumi-la den-
tro da escola durante o período de aula, mesmo 
submetidos a medidas disciplinadoras como ad-
vertência verbal, escrita e, inclusive, suspensão. 
os coordenadores pedagógicos de três escolas 
relataram que a agressividade se acentua entre 
os usuários, causando temor aos educadores 
que lidam com esses estudantes no cotidiano da 
unidade (Nascimento et al. 2012)18.

Considerando os dados coletados, ponde-
ra-se que o acesso às substâncias lícitas e ilícitas, 
de um modo geral, tem sido fácil por parte dos 
escolares, assim acreditamos que são adquiri-
das pelos próprios menores ou compradas por 
maiores que andam em companhia desses e as 
repassam para o consumo.
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>
observou-se forte tendência de consu-

mo de drogas na idade escolar, pois somando 
as oito escolas, 80% dos alunos declararam ter 
consumido ao menos uma das substâncias no 
último mês. o uso experimental, verifi cado em 
48% dos estudantes, da mesma maneira é mo-
tivo de preocupação, levando em conta que a 
consolidação de um consumo abusivo e, por 
conseguinte, a dependência, podem se consoli-
dar à medida que o consumidor acredita ter do-
mínio do uso e crê que pode controlar o desejo 
de consumir determinada substância.

Como observado por Tavares (2001)15 e 
Bahls & ingbermann (2005)19, o consumo de 
drogas por escolares, infl ui em detrimento do 
aproveitamento escolar dos estudantes, como 
comprovado pelo alto índice de abandono e 
reprovações entre os usuários. Nesse contexto 
e diante das respostas da área 1 do dUSi, per-
cebe-se que a maioria dos que mencionaram 
não gostar do ambiente escolar são usuários de 
substâncias; possivelmente a repulsa escolar, 
que chega a 91%, pode estar atrelada aos limi-
tes e regras necessários ao convívio e posturas 
no contexto escolar, que são inerentes a um es-
paço onde se deseja formar cidadãos conscien-
tes de seus direitos e deveres. Entre os usuários, 
92% confi rmaram que possuem problemas em 
concentrar-se durante a aula, 93% relataram ter 
notas abaixo da média, 94% apresentavam ele-
vadas taxas de absenteísmo, cabulavam aulas e 
já pensaram em abandonar a escola, 95% deixa-
ram de fazer as atividades propostas, 84% sen-
tiam muito sono na sala de aula e 94% disseram 
que suas notas eram piores do que costumavam 
ser. Ainda considerando os usuários, 82% men-
cionaram maior frequência em chegar atrasados 
à escola, 84% já tiveram problemas escolares e 
92% tiveram interferência nas lições de casa e 
nas atividades escolares devido ao consumo de 
álcool e outras drogas.

os padrões de consumo encontrados nes-
te estudo indicam que, mesmo distantes de 
possuírem independência fi nanceira, 80% dos 
estudantes conseguem recursos para aquisição 
e consumo de drogas, seja por seus próprios 

proventos, uma vez que não apresentam obri-
gatoriedade de colaborar fi nanceiramente com 
seus pais, ou pelo dinheiro dado pelos pais, for-
necido pelos amigos ou adquirido com rendas 
oriundas de delitos ou furtos. dentre os aspectos 
a serem prospectados frente ao quadro consta-
tado durante essas análises, é indispensável que 
a comunidade escolar intervenha de forma a 
possibilitar um comportamento preventivo dos 
seus estudantes, com a implementação de pro-
gramas alternativos de interesse para os adoles-
centes a fi m de desviar sua atenção do consumo 
de drogas.

o caminho trilhado por um contingente 
considerável de usuários menores de baixa ren-
da, em geral, é o tráfi co. Para eles as medidas 
punitivas são mais amenas, prescrevem aos de-
zoito anos e os menores acabam por formar a 
infantaria desse comércio. Em sua maioria, ou 
possuem pais negligentes que não conseguem 
coibir a imersão nesse trabalho ilícito, ou são ór-
fãos e, quando capturados e imputados pela lei 
são submetidos ao Estatuto da Criança e Ado-
lescente (ECA). Apesar deste Estatuto propor 
medidas socioeducativas com um enfoque in-
terventivo, e não meramente punitivo, pelo Sis-
tema de Justiça, existe a sugestão desse mesmo 
documento da implementação de um modelo 
de intervenção sistêmica, preconizando atender 
a amplitude do problema e possibilitar ao ado-
lescente refl etir sobre seus atos e buscar novas 
formas de se relacionar. Somando a isso enten-
demos que idealmente as políticas públicas dire-
cionadas pelas necessidades da população civil, 
devem prover medidas que se antecipem à de-
gradação iminente entre os que se enveredam 
pelo consumo abusivo de drogas.

CONCLUSÃO

A ausência de métodos preventivos efetivos 
ao consumo de drogas, não tem atendido com 
plausividade às peculiaridades da maioria dos 
estudantes, pois entende-se que esses neces-
sitam interagir com criticidade, serem ouvidos 
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com a possibilidade de se tornarem atores no 
tecer das aulas, provendo por refl exão própria, 
ou coletiva, a necessidade de reconfi gurarem 
posturas quanto a normalidade que alguns en-
tendem ser o consumo de drogas.

Percebe-se que os frequentadores do en-
sino noturno são maioria dentre aqueles que 
usam drogas lícitas e ilícitas nas escolas da rede 
pública estadual de guarulhos-SP, onde esta 
pesquisa foi realizada. Esses indicativos podem 
estar associados à prática laborativa desses es-
tudantes que usam seus proventos na aquisição 
de psicotrópicos, fato esse potencializado pelas 
facilidades que os comerciários encontram para 
comercializarem tais produtos durante a noite.

As drogas ilícitas causam maior temor da 
sociedade, e recebem maior atenção das fa-
mílias e da escola, quando, na verdade, são as 
lícitas, como o álcool, que apresentam maior 
incidência de consumo ao ser comparada com 
as demais substâncias, de fato tal licitude não se 
restringe à legislação, mas extrapola-se para as 
ações parentais que não percebem no consumo 
etílico o perigo estampado.

NOTA
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RESUMO
Objetivo: investigar, com base na literatura, a prevalência e as consequências da hipovitaminose d, na faixa etária da 
adolescência. Fontes de dados: Foi realizado um levantamento da literatura, em livros textos nacionais e no banco de 
dados Pubmed, selecionando preferencialmente publicações da última década. Síntese dos dados: independente da faixa 
etária ou do sexo, indivíduos com níveis séricos de 25-hidroxivitamina d inferiores a 30 ng/mL ou 20 ng/mL têm sido 
considerados insufi cientes ou defi cientes, respectivamente. Segundo levantamentos internacionais, a defi ciência pode ser 
diagnosticada em 20% das crianças entre 06 e 11 anos de idade, mas insufi ciência/defi ciência já foi documentada em 74% 
de crianças e adolescentes americanos obesos, principalmente em negros e nos meses de inverno. A prevalência desta 
hipovitaminose parece maior em adolescentes do que em crianças. Como consenso, a redução de vitamina d altera a 
homeostase do cálcio/fósforo e a mineralização óssea, contudo, tem sido sugerido que a defi ciência de 25-hidroxivitamina 
d favorece a resistência à insulina, contribuindo na patogênese da síndrome metabólica. A Sociedade de Medicina e Saúde 
do Adolescente não recomenda a dosagem universal de 25oHd em adolescentes saudáveis, mas indica sua avaliação em 
situações específi cas. Tanto a insufi ciência quanto a defi ciência devem ser adequadamente tratadas. Conclusão: A redução 
da vitamina d parece frequente em adolescentes ao redor do mundo, particularmente em negros, obesos e naqueles com 
exposição reduzida ao sol. A hipovitaminose d tem consequências importantes no metabolismo ósseo e pode contribuir 
para a síndrome metabólica.

PALAVRAS-CHAVE
Adolescente, defi ciência de vitamina d, estado nutricional, vitamina d.

ABSTRACT
Objective: To investigate, based on the literature, the prevalence and consequences of hypovitaminosis d in adolescence. 
Data source: A literature survey was realized in national books and in Pubmed, with preference for publications of the last 
decade. Data synthesis: Independently of age and gender, subjects with serum levels of 25-hidroxivitamin D lower than 
30 ng/mL or 20 ng/mL have been considered, respectively, vitamin d insuffi cient or defi cient. According to international 
researches, the defi ciency can be diagnosed in 20% of children between 6 and 11 years old, but insuffi ciency/defi ciency 
has been already documented in 74% of American obese children and adolescents, mainly in black subjects and in the 
winter months. Prevalence of hypovitaminosis D seems to be higher in adolescents than in children. As a consensus, the 
reduction of vitamin D alters the homeostasis of calcium/phosphorus and bone mineralization, however, it has been 
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INTRODUÇÃO

Vitamina d é um nome genérico dado a um 
grupo de compostos lipossolúveis, de origem 
endógena ou exógena, que são essenciais para 
manter o equilíbrio mineral. A forma endógena 
é produzida na epiderme, por ação de raios ul-
travioleta B, a partir da ativação do 7-dihidroco-
lesterol (pró-vitamina d3), com formação da vi-
tamina d3 a qual sofre hidroxilações no fígado e 
túbulos contorcidos proximais dos rins, resultan-
do na 1,25-diidroxicolecalciferol [1,25(oH)2d3] 
ou calcitriol, que é a forma mais ativa da vita-
mina d. No ser humano, a exposição ao sol é 
responsável por cerca de 90-95% do suprimento 
de vitamina d. A fonte exógena ou alimentar é 
pouco importante, pois quantidades signifi cati-
vas de vitamina d são encontradas apenas em 
peixes oleosos e cogumelos cultivados ao sol1, 2.

A efi cácia da produção endógena de vita-
mina d depende de fatores ambientais relacio-
nados à latitude (em latitudes entre 23° e 66° a 
produção de vitamina d é insufi ciente por, no 
mínimo, um mês ao ano), estação do ano e 
horário do dia em que ocorre a exposição ao 
sol. São também importantes fatores genéticos, 
composição corporal, atividade física, uso tópi-
co de protetores solares e pigmentação cutânea. 
observa-se que indivíduos pigmentados neces-
sitam maior tempo de exposição ao sol para 
produzirem a mesma quantidade de vitamina d 
e que os níveis séricos de vitamina d em cauca-
sianos são, em média, o dobro daqueles encon-
trados em não caucasianos 1,2.

independente da faixa etária ou do sexo, 
a defi ciência e a insufi ciência de 25-hidroxivita-

mina d (25oHd) têm sido diagnosticadas em 
indivíduos com níveis séricos inferiores a 20 ng/
mL e 30 ng/mL, respectivamente3. Entretanto, 
a partir de uma análise populacional realizada 
em adultos e adolescentes, já foi sugerido o va-
lor de 40 ng/mL como o ponto de corte ideal 
para a 25oHd4.

PREVALÊNCIA DA HIPOVITAMINOSE D

Segundo pesquisa do National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES), 20% 
das crianças entre 06 e 11 anos de idade apre-
sentam concentrações séricas de 25oHd abaixo 
de 20 ng/mL5 e, embora a prevalência de grave 
defi ciência (25oHd <10 ng/mL) pareça ser se-
melhante entre crianças e adolescentes, em uma 
pesquisa europeia, a insufi ciência/defi ciência 
mostrou-se mais frequente entre adolescentes1. 
Neste estudo, as concentrações de vitamina d 
não foram afetadas pelo gênero ou local de resi-
dência (rural ou urbano) mas, crianças e adoles-
centes da raça negra e/ou obesos apresentaram 
níveis séricos signifi cativamente mais baixos de 
25oHd1. Em concordância, foi observada eleva-
da frequência (74%) de hipovitaminose d em 
crianças e adolescentes americanos com obesi-
dade, particularmente em negros e durante os 
meses de inverno6. A variação sazonal, embora 
mais comum nos idosos, foi também relatada 
em jovens de nosso meio (elevações de aproxi-
madamente 30% nas concentrações de 25oHd 
durante o verão em moradores da cidade de São 
Paulo), relacionando-se ao tempo de exposição 
aos raios ultravioleta7.

>

suggested that 25-hidroxivitamin d defi ciency favors insulin resistance and may contribute to metabolic syndrome. 
The Society for Adolescent Health and Medicine does not recommend the universal dosage of 25-hidroxivitamin d in 
healthy adolescents, but indicates its evaluation in specifi c situations. Both defi ciency and insuffi ciency must be treated. 
Conclusion: Vitamin D reduction seems to be frequent in adolescents world-wide, mainly in black and obese subjects, and 
in those with reduced exposition to sun. Hypovitaminosis D has important consequences on bone metabolism and may 
contribute to metabolic syndrome.

KEY WORDS
Adolescent, vitamin d defi ciency, nutritional status, vitamin d.
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A correlação negativa entre níveis de vitami-
na d e índice de massa corporal (iMC) poderia 
ser explicada tanto pelo menor tempo de expo-
sição ao sol, vinculado a hábitos mais sedentá-
rios da população obesa, quanto pela redução 
da biodisponibilidade de vitamina d, vinculada 
ao aumento da estocagem desta vitamina no te-
cido adiposo8,9. Além disso, já foi proposto que 
a hipovitaminose d poderia promover elevação 
fi siológica do paratormônio (PTH) aumentando 
a concentração intracelular de cálcio nos adipó-
citos o que, por sua vez, estimularia a lipogênese 
e o ganho de peso10,11.

CONSEQUÊNCIAS DA HIPOVITAMINOSE D

Embora pouco diagnosticada, a hipovita-
minose d parece comum em adolescentes ao 
redor do mundo, podendo afetar negativamen-
te o desenvolvimento e a saúde óssea6.

A forma ativa da vitamina d aumenta a ab-
sorção intestinal de cálcio e a concentração de 
cálcio extracelular, suprimindo indiretamente a 
secreção de PTH, além de apresentar ação inibi-
tória direta sobre a transcrição gênica nas parati-
reoides. Na defi ciência de vitamina d, há eleva-
ção do PTH e, consequentemente, aumento da 
reabsorção tubular distal renal de cálcio e de sua 
mobilização do osso, através de estímulo osteo-
clástico12,13. As características laboratoriais da de-
fi ciência de vitamina d estão listadas na tabela 1.

Assim, a vitamina d tem um papel funda-
mental na fi siologia óssea, sendo importante 
para a obtenção de um pico de massa óssea 
adequado, e para a prevenção de fraturas em 
jovens14. Adicionalmente, foi comprovado que a 
suplementação de vitamina d em adolescentes 
do sexo feminino favorece o ganho de massa ós-
sea no colo do fêmur com redução do risco de 
fraturas durante a senectude15.

As principais funções da vitamina d rela-
cionam-se, portanto, à homeostase do cálcio/
fósforo e à promoção da mineralização óssea 
sendo a hipovitaminose d classicamente relacio-
nada ao raquitismo (defeito de mineralização na 
placa epifi sária de crescimento) em crianças e 
osteomalácia (acúmulo de tecido osteoide não 
mineralizado nos ossos corticais e trabeculares) 
em adultos12,13. Contudo, tomando-se por base 
o fato de que o gene codifi cador do receptor da 
vitamina d regula cerca de 3% do genoma hu-
mano incluindo genes importantes para o meta-
bolismo glicídico, lipídico e pressão arterial16-18, 
tem sido sugerido que a defi ciência de 25oHd 
pode contribuir para a patogênese da síndrome 
metabólica (SM). Tal suposição é corroborada 
por pesquisas clínicas nas quais se observa uma 
relação inversa entre vitamina d e obesidade, 
resistência à insulina (Ri), diabete melito (dM), 
dislipidemias, hipertensão arterial, SM, infl ama-
ção crônica, disfunção miocárdica e síndrome 
coronariana aguda19-22.

os mecanismos pelos quais a redução das 
concentrações de vitamina d poderiam desen-
cadear Ri e dM não são inteiramente compreen-
didos. Há evidências de que a vitamina d possa 
estimular a expressão de receptores de insulina 
facilitando, através da regulação das concentra-
ções de cálcio intracelular e extracelular, o trans-
porte de glicose nos tecidos adiposo e muscular23 
e que ela tenha participação direta na secreção 
de insulina pelas células beta24. Além disso, consi-
derando-se a relevância da 25oHd na regulação 
do sistema imune sugerida pela maior prevalên-
cia de hipovitaminose em doenças autoimunes 
(doença de Crohn, dM, Artrite Reumatóide, Lú-
pus e Esclerose Múltipla) e alguns tipos de câncer 

Tabela 1. Características laboratoriais da deficiência 
de vitamina d.

Cálcio sérico Normal ou diminuído

Fósforo sérico diminuído

PTH * Aumentado

25OHD ** diminuído

1,25(OH)2D3
 # Normal ou diminuída

Fosfatase alcalina Aumentada

Cálcio urinário diminuído
*PTH: paratormônio. ** 25oHd: 25–hidroxivitamina d. # 
1,25(oH)2d3: 1,25-diidroxicolecalciferol.
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(cólon, próstata, mama e pâncreas), foi também 
aventada a possibilidade de que a exacerbação 
das respostas infl amatórias, que acompanha os 
estados de hipovitaminose d, possa contribuir 
para o agravamento da Ri 23-25.

Em um estudo transversal brasileiro com 
160 adolescentes entre 15 e 17 anos, eutrófi cos 
ou com sobrepeso, níveis de 25oHd <20 ng/
mL foram observados em 70,6% da amostra 
correlacionando-se indiretamente ao iMC, pres-
são arterial, Ri e colesterol total, e diretamente 
ao HdL-colesterol. A ingesta diária de vitamina 
d, atividade física ou utilização de protetores so-
lares não foi signifi cativamente diferente entre 
os grupos estudados26.

Considerando-se que a Ri representa o elo 
entre hipovitaminose d e SM, e que a síndro-
me dos ovários policísticos (SoP) é uma causa 
comum de Ri em jovens, a avaliação dos níveis 
séricos de 25oHd neste grupo, tem despertado 
interesse. Yildizhan et al. 27 observaram que 67% 
das mulheres com SoP apresentavam níveis de 
25oHd <20ng/mL e que pacientes obesas de-

Tabela 2. indicações para dosagem de 25(oH)d em adolescentes

Pigmentação cutânea aumentada

Uso frequente de protetor solar

obesidade (> percentil 95 de iMC para idade e sexo)*

dietas específicas, como vegan/macróbioticos

Convenção cultural associada a cobrir o corpo 

doenças gastrointestinais crônicas malabsortivas (ex: doença celíaca, fibrose cística). 

Amenorréia

gravidez ou lactação

imobilização (paralisia cerebral, doença neuromuscular)

Pós-operatório cirurgia bariátrica

doença renal crônica 

doença hepática crônica 

Uso de medicações que aumentam o catabolismo da vitamina d (glicocorticoides, anticonvulsivantes, 

antirretrovirais)

Fraturas recorrentes ou baixa densidade mineral óssea já constatada 
* iMC: índice de massa corporal.

monstravam redução média de 56,3% nos níveis 
séricos de vitamina d quando comparadas às 
não obesas (12,79±3,76 X 29,27±8,10; p < 0,01). 
Wehr e cols. (23) relataram concentrações de 
25oHd <30 ng/mL em 72% das portadoras de 
SoP. Neste estudo, a vitamina d correlacionou-
-se inversamente ao iMC, circunferência abdomi-
nal, pressão arterial sistólica e diastólica, glicemia 
de jejum, insulina de jejum, HoMA-iR, HoMA-β, 
triglicerídeos e colesterol/ LdL, e positivamente 
aos níveis de HdL. os autores concluíram que os 
níveis de vitamina d constituem-se marcadores 
independentes de risco para SM nesta desordem.

INDICAÇÕES DE INVESTIGAÇÃO
DE HIPOVITAMINOSE D

A sociedade de Medicina e Saúde do Ado-
lescente não recomenda a dosagem universal 
de 25oHd em adolescentes saudáveis28. As in-
dicações atuais para dosagem de 25oHd nesse 
grupo estão listadas na tabela 2.
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CONCLUSÃO

TRATAMENTO DA HIPOVITAMINOSE D

o tratamento da defi ciência de 25oHd em 
adolescentes deve ser feito com 50.000 Ui de 
vitamina d uma vez por semana durante oito 
semanas. deve-se avaliar os níveis de 25oHd ao 
fi nal do tratamento, podendo-se repetir o es-
quema terapêutico, se necessário. No caso de 
normalização dos níveis séricos, recomenda-se 

que seja feita a manutenção diária com 1.000 Ui 
de vitamina d28.

o tratamento da insufi ciência de vitamina 
d em adolescentes consiste na suplementação 
de vitamina d 1.000 Ui por dia durante, pelo 
menos, 3 meses28. 

Tanto na defi ciência como na insufi ciência, 
preconiza-se pela reposição de vitamina d na for-
ma de vitamina d3 (colecalciferol), que apresenta 
meia-vida longa (2 a 3 semanas) e baixo custo.
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RESUMO
Objetivo: o uso de drogas geralmente começa na adolescência, mas os jovens muitas vezes não têm acesso aos serviços de 
redução de danos. isto os coloca em maior risco de danos, inclusive HiV, outros vírus transmitidos pelo sangue, fracasso na 
educação e na vocação, crime, discriminação e terem negados seus direito à saúde. opções de custódia predominam em 
muitos países, aumentando os riscos para o desenvolvimento psicossocial e para a saúde. A redução pacífi ca de dano para 
os jovens é possível, como demonstram os projetos na Tailândia, China e Nepal. Fonte de Dados: Literatura internacional, 
especialmente as experiências obtidas de trabalhos realizados em países em desenvolvimento. Conclusões: os resultados 
são relevantes em muitos países e demonstram a importância de assumir uma abordagem participativa, ‘baseada em 
direitos’, para a implementação e desenvolvimento dos serviços, durante a adolescência.

PALAVRAS-CHAVE
Adolescente, usuários de drogas, redução do dano, defesa da criança e do adolescente.

ABSTRACT
Objective: drug use usually begins in adolescence, but young people are often denied access to available harm reduction 
services. This places them at greater risk of harms, including HiV, other blood-born viruses, education and vocational failure, 
crime, discrimination and denial of their health rights. Custodial options predominate in many countries, increasing risks 
to health and psycho-social development. Youth friendly harm reduction is possible, as the projects in Thailand, China and 
Nepal demonstrate. Data sources: International literature, especially experiences drawn from work in developing countries. 
Conclusions: The fi ndings are relevant in most countries, and demonstrate the importance of taking a 'rights-based', 
participatory approach to service development and implementation, during adolescence. 

KEY WORDS
Adolescent, drug users, harm reduction, child advocacy.

 “Abrindo Portas” – aumentando 
o acesso dos jovens para práticas 
amigáveis de redução de danos
“Opening Doors” - increasing access to youth friendly harm 
reduction services
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“Não precisamos de muito – só pedimos 
que as pessoas nos entendam um pouco 
e nos deem algum espaço para falarmos 

– é o sufi ciente.” 
(Jovem participante de uma discussão 

em grupo, Bangkok)

INTRODUÇÃO

o uso de drogas injetáveis abastece a epi-
demia de HiV em diferentes partes do mundo, 
especialmente na Ásia, onde muitas pessoas que 
usam drogas injetáveis convivem com o HiV/
AidS. Representam cerca de 30-35% de todas 
as pessoas infectadas com o vírus HiV na Ásia, 
em comparação com 0,6% na África do Sul, 3% 
no Quênia, 0,7% no Brasil e 0,4% no Chile, em 
20081. Enquanto o uso de heroína injetável con-
tinua sendo a principal preocupação na Ásia, o 
uso de metanfetaminas injetáveis está surgindo2. 
Além disso, a carga da morbidade associada ao 
uso de substâncias entre os jovens não é distri-
buída de maneira uniforme. Alguns grupos de 
jovens estão sujeitos a maior risco de uso de 
substância e seus problemas associados, geral-
mente devido a um maior número de fatores es-
tressantes nas suas vidas e/ou a uma resiliência 
enfraquecida associada ao efeito da interação 
dos aspectos individuais, familiares, comunitá-
rios, sociais e à falta de fatores de proteção.

Conhecidos como ‘adolescentes de maio-
res riscos’ (MARA - most at risk adolescents) e 
‘jovens de maiores riscos’(MARYP - most at risk 
young people), MARA e MARYP incluem adoles-
centes muito jovens, crianças e jovens de rua, 
jovens trabalhadores do sexo, pais jovens, jo-
vens atraídos ao mesmo sexo, populações mi-
noritárias, e aqueles que estão, devido a infra-
ções cometidas, envolvidos com a justiça juvenil 
ou encarcerados em instituições fechadas, tais 
como prisões ou outras instituições residenciais 
compulsórias e involuntárias. Ao serem ignora-
das as necessidades específi cas e do desenvolvi-
mento destes jovens que são mais vulneráveis, 
eles acabam fi cando em situação de maior risco 

de HiV, hepatite C e outras infecções transmiti-
das pelo sangue, doenças sexualmente transmi-
tidas, distúrbios mentais, marginalização social, 
além de baixa participação na educação, falta 
de treinamento, oportunidades de emprego e 
exclusão econômica3.

Na maioria das vezes, a atual legislação em 
muitos países proíbe o acesso às drogas de tra-
tamento e de redução de dano para os jovens 
usuários. Por exemplo, o tratamento de manu-
tenção com metadona (MMT) pode estar dis-
ponível apenas depois de 20 anos de idade, e o 
acesso aos programas de seringas descartáveis 
está proibido. Na região asiática, a resposta pre-
dominante tem sido o uso de confi namento em 
locais parecidos com uma grande prisão, geral-
mente conhecidos como centros de tratamento 
compulsório. Tais ‘tratamentos’, com trabalhos 
forçados e sessões de doutrinação envolvendo 
as principais atividades e uma alta taxa de reci-
diva – até 90%, são mais uma punição do que 
uma oportunidade de reabilitação. Há geral-
mente pouca atenção para a reabilitação e cui-
dados gerais, e poucos atendem às necessida-
des de desenvolvimento específi cas dos jovens 
usuários de drogas. Como é evidente na maioria 
dos países que usam tais formas de ‘tratamento 
compulsório’, esta abordagem aumenta a exclu-
são social e a discriminação, tornando a reabili-
tação ainda mais difícil, além de expor os jovens 
à violência e ao contato com usuários de drogas 
mais velhos e mais consolidados4 -8.

Uma preocupação adicional é que, onde 
existem as opções comunitárias, estes serviços 
são mais dirigidos aos adultos e os jovens aca-
bam não se envolvendo, apresentando baixa 
presença e baixa taxa de participação. Algumas 
das barreiras identifi cadas para os jovens usuá-
rios de drogas no acesso aos serviços de redução 
de dano incluem9, 10:
  Local – muito longe para chegar, precisando 
viajar, ou um local que aumenta a chance de 
serem vistos por outros ao acessarem o serviço;

  Horário e tempo de espera;
  Restrições de idade e das leis;

>
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  Procedimentos, como o preenchimento de 
formulários muito complexos;

  Sistema de hora marcada e agenda prévia, o 
que faz com que não possam apenas ‘aparecer’;

  Atitude dos funcionários em todos os níveis 
(ex. seguranças no portão/porta, recepção, 
triagem, tratamento/serviço oferecido);

  Pessoal não treinado para trabalhar com jovens;
  ‘Ambiente’ dirigido aos adultos e problemas 
misturando adultos com jovens;

  Falta de privacidade/confi dencialidade;
  Custos altos;
  Família não está presente, ou contra a busca 
de ajuda;

  Falta de apoio;
  Não se sentem ‘com direitos’ ou bem-vindos.

Entretanto, é possível atender aos jovens 
com intervenções que satisfaçam suas necessi-
dades de forma a que continuem conectados 
com sua família, escola e comunidade, mas há 
poucos funcionários para fazer isto. Enquanto 
esta força de trabalho está sendo desenvolvida, 
há necessidade de incluir adequadamente os 
serviços e organizações existentes para ajudá-los 
a refl etir sobre as práticas atuais em relação aos 
jovens usuários de drogas, para identifi car o que 
poderia ser mudado e o que é necessário para 
que isto seja conseguido. o projeto atual aborda 
estas questões com o objetivo de aumentar o 
acesso amigável à redução de dano para os jo-
vens usuários de drogas.

O que são Serviços de Saúde Amigos do Jovem?

o termo ‘serviços de saúde amigos do jo-
vem’ (youth friendly health services) é amplamente 
usado, mas pouco compreendido. A organização 
Mundial de Saúde (oMS) tentou identifi car uma 
estrutura para os serviços de suporte ao jovem9, 10:
  Serviços amigos do jovem são aqueles serviços 
que possuem um ambiente seguro e de apoio 
fornecendo:

  Relacionamento signifi cante com adultos;
  Pares e parceiros;
  Estrutura e limites do comportamento;
  Motivação da autoexpressão;

  oportunidades educativas, econômicas e 
sociais;

  oportunidades maximizadas para uma par-
ticipação incluindo contribuições sendo va-
lorizadas;

  Envolvimento com adolescente durante o 
planejamento das atividades e, quando apro-
priado, entrega voluntária para colaboração 
nos serviços;

  Risco mínimo de lesão, exploração ou doenças;
  Privacidade e confi dencialidade;
  Serviços abrangentes e compreensivos com 
informações evidentes e claras;

  Bom sistema para referências/serviços efi cien-
tes de acompanhamento;

  intervenções com a comunidade e liderança 
pelos pares;

  igualdade.

O que signifi ca um pacote abrangente de 
intervenções de redução de dano?

de acordo com a United Nations Drug and 
Crime (UNodC), a organização Mundial da 
Saúde (oMS) e a United Nations & AIDS (UNAi-
dS), a implementação de um pacote abrangen-
te de nove intervenções baseadas em evidências 
para prevenção, tratamento e atendimento de 
HiV entre usuários de drogas injetáveis é essen-
cial11. o pacote inclui:
1. Programas de agulhas e seringas descartáveis;
2. Terapia de substituição dos opioides;
3. Testes voluntários de HiV e aconselhamento;
4. Terapia antirretroviral;
5. Prevenção e tratamento de infecções sexual-

mente transmitidas;
6. Programa de distribuição de preservativos 

para usuários de drogas injetáveis e seus par-
ceiros sexuais;

7. informação dirigida, educação e comunica-
ção para pessoas que usam drogas injetáveis 
e seus parceiros sexuais;

8. Vacinação (se disponível), diagnóstico, e tra-
tamento da hepatite viral;

9. Prevenção, diagnóstico e tratamento da tu-
berculose.
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Estes nove componentes podem ser con-
siderados como sendo o ‘mínimo’. Além desses, 
os itens abaixo são igualmente importantes para 
jovens usuários de drogas:
  Acomodação segura;
  Serviços de saúde física e mental;
  Alimentação adequada;
  Cuidados de saúde;
  Educação, treinamento e emprego;
  Assistência jurídica;
  Assistência na transição para redução do uso 
de drogas injetáveis;

  intervenções comunitárias apropriadas para 
melhorar a diversifi cação de um contexto fe-
chado, como hospitais, instituições ou abrigos 
na comunidade;

  Mobilizações comunitárias e programas so-
ciais para atingir jovens usuários de drogas 
injetáveis que não têm, ou não podem ter, 
acesso aos serviços de saúde.

O Projeto

o Projeto ‘Opening Doors’ (Abrindo Por-
tas) foi fi nanciado por AidsFonds (Holanda) em 
parceria com a Access Quality International (an-
tes parte da Rede de Redução de dano da Ásia 
- Asian Harm Reduction Network), com sede na 
Tailândia, e o Centro Nacional de Pesquisa de Ál-
cool e drogas (National Drug and Alcohol Research 
Centre), da Universidade de New South Wales, 
Austrália. Embora o projeto tenha sido realizado 
na Ásia, os resultados têm ressonância em outras 
áreas do mundo onde o uso de drogas entre os 
jovens ocorre, ou está surgindo, especialmente 
entre os mais vulneráveis, os que vivem em am-
bientes com maiores riscos e estão expostos às 
práticas sexuais de drogas injetáveis de risco.

objetivo: identifi car e minimizar as barrei-
ras de acesso e ampliar os serviços de saúde e 
atendimento social para jovens vulneráveis usuá-
rios de drogas e/ou marginalizados. 

o objetivo primário eram os jovens entre 10 
e 25 anos de idade que usam ou injetam drogas, 
com atenção especial para o envolvimento com 
as pessoas difíceis de serem alcançadas. 

os resultados a longo prazo incluem:
  Maior acesso na participação e cobertura de 
uma gama abrangente de serviços essenciais 
para redução de danos a jovens usuários de 
drogas;

  Melhor saúde e bem-estar para jovens vulne-
ráveis usuários de drogas (ex.: melhorias na 
saúde física e mental, sexo seguro, sensação 
de bem-estar e inclusão social, redução nas 
recidivas do uso de drogas e comportamen-
tos sexuais de risco, transição do uso de dro-
gas injetáveis, crimes e envio para internação 
em prisões ou instituições residenciais com-
pulsórias fechadas);

  desenvolver a capacidade da força de trabalho 
de redução de danos na Ásia e apoiar o esca-
lonamento de serviços bem acessíveis e com 
alta qualidade para jovens que usam drogas 
injetáveis ou que correm o risco de fazer isto;

  demonstrar a utilidade de fornecer serviços 
amigáveis abrangentes aos jovens para redu-
ção da probabilidade de enviar os usuários de 
drogas a uma prisão ou internação compul-
sória (ex.: centros de tratamento de drogas 
obrigatórios, campos de trabalho e outros 
locais de detenção) e diminuição da taxa de 
retorno para estes contextos fechados logo 
após serem liberados;

  Melhor coleta de dados, monitoramento e 
avaliação dos serviços.

o projeto foi implementado em três locais 
contrastantes: em Bangkok, na Tailândia, com o 
Thai AIDS Treatment Action Group (TTAg) como 
parceiro; em Kunming, na China, com o institu-
to Yunnan Institute for Drug Abuse (YIDA) como 
parceiro; e em Kathmandu, no Nepal, com a 
Youth Vision como parceira. Em todos os contex-
tos, a primeira atividade era encorajar a imple-
mentação de parcerias para ouvir as vozes dos 
jovens e, assim, desenvolver o planejamento dos 
serviços com a participação deles.

As intervenções locais eram basicamente 
adaptação dos serviços para “revitalização juve-
nil” (instalações e processos), desenvolvendo e 
implementando ferramentas e mecanismos para 
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melhorar o acesso e a participação em serviços 
de redução de danos para jovens, treinamentos 
e desenvolvimento de capacitações profi ssionais 
baseados numa ferramenta (toolkit) desenvolvi-
da juntamente com as parcerias, e a defesa das 
necessidades e direitos dos jovens usuários de 
drogas. o Toolkit foi desenvolvido12 com base 
nas consultas a jovens e trabalhadores profi ssio-
nais. o objetivo do Toolkit é fornecer um con-
junto de sessões de treinamento para estimular 
a discussão que pode levar à adoção de práticas 
de ‘redução amigável de dano aos jovens’. Isto 
pode signifi car uma revisão dos serviços, sua 
renovação e, possivelmente, um redesenho das 
atividades de atendimento aos jovens. 

o Toolkit é provocante – serviços e ativida-
des para refl exão das práticas atuais e explora-
ção de opções para o aprimoramento e desen-
volvimento de uma abordagem mais amigável 
de redução de danos aos jovens. Um segundo 
objetivo é usar os treinamentos para auxiliar no 
desenvolvimento de redes e relacionamentos 
essenciais com as principais partes interessadas 
e com provedores de serviço. Se um treinamen-
to oferecido inclui representantes dos principais 
serviços essenciais, estes devem empenhar-se 
em melhor compreensão tanto dos jovens usuá-
rios de drogas como em abordagens amigáveis 
com os jovens para a redução do dano.

As ‘sessões’ fornecidas no Toolkit cobrem 
os seguintes tópicos (esta ferramenta poderá ser 
disponibilizada para tradução para Português 
ou Espanhol, de acordo com a permissão prévia 
dos autores):
1. Serviços amigáveis aos jovens parte 1;
2. Serviços amigáveis aos jovens parte 2;
3. Redução de dano;
4. Programa de agulhas e seringas descartáveis, 

programas sociais, centros de acolhimento, 
técnicas de segurança;

5. Abstinência do uso de drogas, overdose, te-
rapia de substituição de opioides;

6. Principais infecções transmitidas pelo sangue, 
como HiV, hepatites B e C, além da tubercu-
lose e doenças sexualmente transmissíveis;

7. Saúde e nutrição/alimentação;

8. Saúde mental e bem-estar;
9. Aconselhamento básico durante a adoles-

cência; 
10. Melhoria motivacional e educacional;
11. Trabalhos de grupo;
12. Como evitar recidivas;
13. desenvolvimento de jovens líderes;
14. Atividades de protagonismo juvenil;
15. Redes essenciais e dos direitos;
16. o processo de mudança.

O que foi atingido

Bangkok, Tailândia
A principal droga que causa preocupação 

entre os jovens é a metanfetamina em comprimi-
do (yaba), mas há um grupo emergente do uso 
injetável de ice (metanfetamina em cristal). o 
grupo de Ação de Tratamento Tailandês (TTAg 
- The Thai Treatment Action Group) fez algumas 
intervenções principalmente com pessoas adul-
tas que igualmente convivem com HiV, mas es-
tava preocupado também com as necessidades 
não atendidas dos jovens que estavam usando 
drogas nas suas comunidades-alvo. o TTAg ob-
teve acesso a uma comunidade de jovens de ris-
co, antes não atendida, e que nunca havia sido 
informada sobre atividades de redução de dano 
em relação ao uso de drogas. discussões em gru-
po foram realizadas pelo TTAg para identifi car 
o que poderia atrair jovens para os serviços de 
redução de dano. Posteriormente, TTAg identi-
fi cou os jovens que usam estimulantes do tipo 
anfetamina, e iniciou uma estratégia para estes 
jovens desenvolverem suas habilidades para se 
tornarem líderes efi cazes dos seus pares.

TTAG, Bangkok: Discussão em Grupo (n=25)

  A maioria fuma metanfetamina e maconha e 
alguns usam ice e fumam heroína;

  A maioria dos jovens tinha contato com outros 
usuários de drogas injetáveis;

  os jovens gostam dos efeitos das drogas, mas 
não gostam dos altos custos nem do impac-
to na saúde física e mental, o envolvimento 
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com a polícia e os tratamentos compulsórios 
(inefi cazes);

  os jovens estão cientes dos danos causados 
pelas drogas, mas não têm acesso aos progra-
mas de redução de danos:

  os jovens querem espaços de lazer e de encon-
tros para falar, discutir, se educar, se divertir;

  os jovens querem formação para o trabalho, 
atividades recreativas (ex.: esportes, música) e 
atividades físicas (ex.: academia); e também 
querem aprender habilidades manuais para 
fazer trabalhos artísticos que poderiam ser 
vendidos em mercados e feiras de arte;

  os jovens demonstraram interesse em que 
suas comunidades sejam sensibilizadas para as 
necessidades do período da juventude.

Discussão em grupo com potenciais jovens 
líderes, TTAG, Bangkok

Fortes pontos individuais foram identifi ca-
dos para os jovens líderes, e incluem:
  ouvir antes de falar;
  Boa comunicação;
  Acessibilidade;
  Poder solucionar confl itos;
  Ser valente;
  Ter compaixão;
  Ser receptivo e imparcial;
  Poder avaliar e interpretar as pessoas e o que 
precisam;

  Resolver problemas;
  Ser leal;
  Ter boa vontade em ajudar;
  Cultivar amor aos amigos e à família.

os líderes dos jovens disseram que precisa-
vam desenvolver várias habilidades, como:
  Comunicação em profundidade – capacidade 
de conversar sobre problemas profundos;

  Habilidades básicas de aconselhamento;
  Confi abilidade;
  Capacidade de lembrar o que foi ensinado 
(como memorizar o que foi ensinado);

  Habilidades de diálogo sobre como falar clara-
mente e comunicar a informação.

As discussões em grupo trouxeram novas 
informações sobre o desenvolvimento da iden-
tidade do líder juvenil e o desenvolvimento de 
atividades apropriadas. os jovens que usavam 
metanfetamina estavam expostos ao HiV, tuber-
culose, hepatites virais, e diversos transtornos 
da saúde reprodutiva e sexual. Participaram de 
várias palestras e discussões sobre o uso de dro-
gas e redução de dano e ajudaram a desenvolver 
soluções para seus próprios problemas comuni-
tários. A equipe do TTAg também analisou e 
revisou seus formulários de monitoramento dos 
serviços aos jovens e dos registros, e produziu re-
cursos amigáveis para a redução de danos a eles. 
os jovens envolvidos relataram que, pela primei-
ra vez, se sentiram seguros discutindo sobre o 
uso de drogas e sobre comportamentos sexuais, 
em um ambiente de apoio, pois o criado pelo 
pessoal do TTAg revelou-se acolhedor. Serviços 
contínuos, apoios e oportunidades são cruciais 
para o desenvolvimento de uma forte rede de 
jovens que podem comunicar e defender seus 
próprios problemas13. TTAg e os líderes dos jo-
vens também produziram um dVd dos direitos 
(‘Speak your story’), fornecendo refl exões sobre 
suas vidas e experiências e enfatizando seus 
desejos de mudanças e de estarem envolvidos 
nas intervenções para melhorarem sua própria 
saúde e bem-estar. Mostraram o dVd e discuti-
ram seu conteúdo e temas com vários líderes do 
governo e equipes das agências da oNU, assim 
como com oNgs locais e internacionais.

Uma das funcionárias do projeto fala sobre 
a oportunidade de trabalhar com jovens:

“Eu não poderia ter imaginado os recursos que 
estes jovens têm. Na verdade eles já sabem as 
soluções para seus próprios problemas. Eles 
nunca foram perguntados, e eu tenho orgulho 
de fazer parte de um processo que prioriza a 
consulta e envolvimento dos jovens ao reagir 
aos problemas de sua comunidade e socie-
dade. No contexto da guerra de repressão às 
drogas, é crucial não esquecer que os jovens 
também estão vivenciando a repressão, a vio-
lência e a marginalização social. Temos que 
trabalhar mais para nos envolver com eles.”
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Kunming, China

Em Kunming, a droga que causa maior 
preocupação continua sendo a heroína, mas o 
uso da metanfetamina, ketamina e associações 
de fórmulas farmacêuticas, muitas vezes anal-
gésicos opioides, continua a crescer. Neste mo-
mento de desenvolvimento das intervenções de 
prevenção e tratamento na China, há uma ca-
pacidade limitada para serviços na comunidade, 
além do tratamento de manutenção de metadona 
(MMT) e não há MMT para menores de 20 anos. 
Muitos jovens participantes do MMT usam ou-
tras drogas, e colocaram em risco a participação 
neste programa pelo uso associado de outras 
drogas. Uma recente análise do MMT na China14 
indicou a necessidade de ampliar o papel das clí-
nicas de MMT para oferecer serviços adicionais, 
e o governo recentemente reviu a legislação e 
as políticas para permitir a expansão de serviços 
na comunidade. O objetivo do YIDA é aumentar 
a participação amigável de MMT aos jovens en-
tre 20-25 anos de idade e explorar o potencial 
para mais clínicas de MMT oferecerem ativida-
des atraentes, tais como grupos de apoio e de 
aconselhamento, além de auxílio para obtenção 
de empregos, visitas e atividades de recreação.

Vinte jovens entre 21 e 24 anos de idade 
do programa MMT participaram das discussões 
em grupo para relatar seus desejos e necessida-
des. Eles identifi caram suas preocupações em 
relação ao MMT, tinham algumas ideias incor-
retas em relação a esse tratamento, queriam 
‘sair do MMT’ rapidamente e desejavam ativi-
dades de treinamento vocacional e auxílio para 
obter emprego.

os grupos de pesquisa informaram sobre o 
desenvolvimento de atividades como grupos de 
discussão nas três clínicas MMT, links para opor-
tunidades de emprego e algumas com empresas 
estabelecidas por ex-usuários de drogas. Além 
disso, três recursos foram desenvolvidos con-
juntamente com jovens no MMT e funcionários 
da clínica para abordar “os mitos e realidades 
sobre a metadona” (ex.: impactos nos ossos e 
dentes, fertilidade e impotência, e questões so-

bre a dependência do uso das drogas). isto en-
volveu a produção de um pequeno vídeo – ‘The 
days of being on methadone’ – com perguntas e 
respostas sobre o tratamento de manutenção 
de metadona – um fl ip chart para clínicos e um 
folheto educativo. os principais funcionários do 
MMT receberam treinamentos para terem uma 
‘abordagem mais amigável com o jovem’ e um 
módulo foi desenvolvido e incorporado ao pro-
grama de treinamento do YIDA para novos fun-
cionários do MMT na China13.

Antes deste projeto, as clínicas de MMT 
não diferenciavam os clientes adultos dos jo-
vens. Através do projeto, os funcionários da clí-
nica estão agora mais cientes das necessidades 
específi cas dos jovens e desenvolveram ativida-
des direcionadas a este grupo etário. os jovens 
registraram altos níveis de satisfação com as no-
vas abordagens, fi caram no MMT mais tempo 
do que antes, e exames de urina indicaram uma 
redução no uso de substâncias psicoativas. os 
jovens clientes relataram que o MMT melhorou 
a saúde física e a qualidade de vida em muitos 
aspectos, principalmente nos relacionamentos 
com família, parceiros e amigos. Também indi-
caram que haviam ampliado seus contatos so-
ciais, e obtido mais apoio, adotando uma atitu-
de mais positiva ao procurarem emprego13.

A campanha de informação e educação 
(iEC) produziu materiais que estão sendo usados 
regularmente e tendo bons efeitos, e atualmente 
está ocorrendo maior divulgação de habilidades 
e outros materiais que foram desenvolvidos13.

Kathmandu, Nepal

No Nepal, a Youth Vision, que oferece uma 
ampla variedade de serviços, estava preocupa-
da por não estar se envolvendo com os jovens 
usuários de drogas, especialmente os jovens 
marginalizados, e com necessidades complexas. 
A diversidade dos serviços oferecidos por esta 
organização inclui: um programa de buprenor-
fi na; um Serviço de Saúde integrado, que inclui 
testagem voluntária e aconselhamento para 
HiV; um pacote de atendimento essencial, e links 
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com o tratamento antirretroviral para aqueles 
com baixa contagem de Cd4; atendimento na 
comunidade para aqueles que não vão à clínica; 
testes sobre doenças sexualmente transmitidas 
e tratamento; educadores comunitários e sociais 
em vários locais no Nepal; programas residen-
ciais; centros de atendimento - drop-in centers.

A Youth Vision realizou oito discussões em 
grupo em diversas comunidades carentes, fave-
las e num centro de atendimento, totalizando 
78 participantes, 69 homens, média de idade 
20, variando entre 17 e 23 anos.

Resultados da Discussão em Grupo em 
Kathmandu (n = 78)

As difi culdades enfrentadas pelos jovens 
nas discussões em grupo são:
  mau tratamento recebido dos policiais;
  encarceramento;
  problemas de saúde;
  confl itos familiares;
  desemprego;
  discriminação;
  ‘tortura mental’.

o que os jovens disseram sobre o que 
queriam:
  empregos perto de onde moram/frequentam, 
e perto dos centros de atendimento (drop-in 
centers);

  segurança e respeito;
  alimentação e vitaminas;
  abrigos à noite;
  horário de abertura que seja accessível;
  profi ssionais de saúde e sociais que sejam pon-
tuais, respeitosos, amigáveis e não sejam arro-
gantes/repressores;

  necessidades de saúde atendidas: por exem-
plo, informação e educação sobre drogas, tra-
tamentos, avaliação médica, medicamentos, 
acesso a preservativos;

  terapia e testagem voluntária para HiV, pro-
gramas de seringas e agulhas descartáveis, te-
rapias de substituição e desintoxicação;

  Atividades de lazer para distração e educação: 
por exemplo, TV, fi lmes, computadores, es-
portes, aulas de inglês e de informática, testes 
vocacionais (ex.: mecânico de motocicletas, 
artes manuais), grupos de discussão interati-
vos, treinamentos para serem facilitadores so-
ciais com os seus pares.

As discussões em grupo resultaram em um 
novo projeto das instalações e do programa as-
sociado com um grande aumento nos serviços 
de acesso e participação nos programas de jo-
vens usuários de drogas, em atividades de capa-
citação dos profi ssionais, e no desenvolvimento 
de uma rede de agências que atendem aos jo-
vens com o objetivo de fornecer atividades, in-
clusive vocacionais e recreativas, além de novas 
tentativas para o desenvolvimento de serviços 
para os jovens usuários de drogas.

Um aumento na participação dos jovens 
nos programas foi obtido, além de uma melhora 
na saúde mental, uma redução nos crimes em 
relação ao uso de drogas e envolvimento com a 
polícia, detenções e prisões, e outros problemas 
associados ao uso de drogas, como o comparti-
lhamento de seringas, sintomas psicóticos e sui-
cidas, e um aumento no uso de preservativos13.

Youth Vision enumerou os seguintes resulta-
dos das atividades durante o período do projeto:
  Foi observado um aumento do acesso aos jo-
vens usuários de drogas em todos os serviços.

  Maior conhecimento e habilidades dos profi s-
sionais do Youth Vision e de outras organiza-
ções parceiras, em relação ao acesso aos servi-
ços amigos dos jovens.

  os provedores de serviços estão mais sensíveis 
a questões relacionadas à população dos jo-
vens usuários de drogas e têm maior conheci-
mento sobre este grupo social de pessoas que 
usam drogas e precisam de atenção especial.

  A polícia local das áreas de captação foi infor-
mada sobre melhores maneiras de lidar com jo-
vens usuários de drogas, e está convencida, até 
certo ponto, de que estes jovens necessitam de 
tratamento e não somente repressão e prisão.
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  Funcionários da instituição, conselheiros e 
provedores de atendimento médico aprimora-
ram sua capacidade de lidar com a população 
de jovens.

  os locais dos serviços estão equipados com 
recursos para os jovens, como jogos, fi lmes e 
mídia para entretenimento.

  os serviços sociais podem, agora, acessar e 
interagir com a população jovem de maneira 
mais efi ciente e efi caz13.

CONCLUSÕES

 O Projeto “Opening Doors” (Abrindo Portas) 
está demonstrando a associação com atividades 
e resultados muito benéfi cos, particularmente 
na identifi cação e atendimento das necessidades 
dos jovens. A ‘voz’ dos jovens usuários de dro-
gas está ‘sendo ouvida’ e a participação deles 
na formatação e no funcionamento dos serviços 
está aumentando. Recursos foram produzidos, 
tais como aqueles relacionados ao MMT, redes 
e links para parcerias essenciais foram estabele-
cidas e fortalecidas para educação, treinamento 
vocacional e emprego e para o desenvolvimento 
de liderança juvenil.

Além disso, foi produzido um kit de treina-
mento e capacitação sobre a redução de danos 
para os jovens, “Abrindo Portas” - Aprimorando 
a redução de danos para Jovens: um kit de fer-

ramentas, que foi traduzido para o mandarim, 
tailandês, língua indonésia, malaia e nepali. Há 
esperança de que seja traduzido, em breve, para 
outros idiomas como espanhol, português e ára-
be. Treinamentos nacionais foram realizados no 
Nepal, na Tailândia, na Malásia, na ‘Indonésia” e 
em Mianmar; uma ofi cina para treinamento de 
profi ssionais foi realizada em Bangkok.

A abordagem e o Toolkit possuem relevân-
cia para outras regiões, com adaptações a se-
rem adequadas para as condições locais, onde 
jovens usuários de drogas têm difi culdades em 
acessar os serviços de redução de dano e outros 
serviços de saúde.
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>
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RESUMO
Objetivo: Relatar a vivência de acadêmicos de enfermagem, a partir de abordagens educativas com o “Grupo Adolescer", 
utilizando os Círculos de Cultura de Paulo Freire. Descrição do caso: A experiência ocorreu em outubro de 2012, com 
Acadêmicos de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Sobral (CE, Brasil) e adolescentes da escola 
Padre osvaldo Chaves do bairro dom Expedito, Sobral (CE, Brasil), que fazem parte do "grupo Adolescer", facilitado pelos 
profi ssionais de saúde e funciona no Centro de Saúde da Família do bairro. Foram realizados três encontros, planejados 
com base nos "Círculos de Cultura" de Paulo Freire, com utilização da observação participante e um diário de campo. 
os adolescentes participaram dos 3 encontros semanais durante os horários livres das aulas, às 13 horas de sexta-feira, 
acompanhados dos profi ssionais da escola. Primeiramente, para conhecer o grupo, houve um contato prévio com uma 
conversa com os adolescentes, para descoberta do universo vocabular. Nos outros dois encontros, foram utilizadas palavras 
geradoras, extraídas do universo vocabular, para fomentar a discussão, assim como o uso de dinâmicas e situações-
problema. As palavras escolhidas eram relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva. Na discussão das situações-problema 
acerca da gravidez na adolescência, todos relataram conhecer adolescentes que estavam, ou estão grávidas. Mencionaram 
que a falta de diálogo com os pais e a não utilização dos métodos contraceptivos podem levar a uma gestação indesejada. 
Comentários: A vivência trouxe experiências no âmbito do ensino e pesquisa, proporcionando o envolvimento com o 
grupo e profi ssionais de outros setores, contribuindo para interdisciplinaridade na formação e atuação em enfermagem.

PALAVRAS-CHAVE
Adolescente, sexualidade, educação em enfermagem. 

Abordagem educativa utilizando 
os Círculos de Cultura de Paulo 
Freire: experiência de acadêmicos de 
enfermagem no “Grupo Adolescer”
Educational approach using the Paulo Freire ś Culture Circles: 
experience of nursing  students in the “Group Adolescer”
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INTRODUÇÃO 

A adolescência, que vem sendo cada vez 
mais estudada por profi ssionais que se dedicam 
ao atendimento de jovens na faixa etária de 10 a 
19 anos, é uma fase de transição gradual da in-
fância para a idade adulta1. Precisa-se trabalhar 
a saúde dos adolescentes de forma holística e 
interdisciplinar, abordando o processo de edu-
cação em saúde, através do uso de tecnologias 
educativas, como os diálogos. A escolha por 
desenvolver um Círculo de Cultura visa ensejar 
uma vivência participativa com ênfase no diálo-
go, campo profícuo para a refl exão-ação na ela-
boração coletiva de uma proposta sistematizada 
para uma educação em saúde emancipatória2. 
os grupos inseridos no contexto da promoção 
da saúde buscam a potencialização dos sujeitos 
e mudanças de comportamentos. No espaço do 
grupo, o participante deve ser valorizado como 
pessoa humana e suas potencialidades ressalta-
das e energizadas, a fi m de ajudá-lo a superar 
suas limitações e obter reações para o enfrenta-
mento de situações difíceis3. O “Grupo Adoles-
cer” existe há dois anos no Centro de Saúde da 
Família (CSF) Maria Eglantine Pontes guimarães. 
os participantes do grupo são adolescentes de 
10 a 14 anos, da escola Padre osvaldo Chaves 

do Bairro dom Expedito-Sobral, CE. duas enfer-
meiras, uma agente de saúde, e uma terapeuta 
ocupacional acompanham o grupo, além dos 
profi ssionais da escola, diretora, coordenador 
pedagógico e professora de biologia. 

OBJETIVO 

Relatar a vivência de acadêmicos de enfer-
magem, a partir de abordagens educativas com 
o “Grupo Adolescer”, utilizando os Círculos de 
Cultura de Paulo Freire. 

MÉTODOS 

A experiência ocorreu em outubro de 2012, 
relatando a vivência dos autores, acadêmicos do 
curso de enfermagem da UVA, com adolescen-
tes de 10 a 14 anos, alunos do 5º ao 9º ano da 
escola Padre osvaldo Chaves do bairro dom Ex-
pedito, Sobral (CE), que fazem parte do “Gru-
po Adolescer” do CSF Maria Eglantine Pontes 
guimarães, acompanhado pelos profi ssionais de 
saúde do bairro supracitado. 

o grupo acontece nos contraturnos das 
aulas, semanalmente, às sextas-feiras, 13 horas, 

>

ABSTRACT
Objective: Report the experience of nursing students from educational approaches with the "Group Adolescer" using the 
Paulo Freire ś Culture Circles. Case description: The experiment occurred in October 2012, with nursing students from 
the State University Vale do Acaraú (UVA), Sobral – CE, Brazil and adolescents from school “Padre Osvaldo Chaves” of 
“Dom Expedito” district, Sobral – CE, Brazil, who are part of the "Group Adolescer", facilitated by health professionals.The 
school operates in the Family Health Center at the same location. Three meetings were held, planned based on the Paulo 
Freire ś Culture Circles, with observing participation and fi eld diary. The teenagers participated of the three weekly meetings 
during their classes free time, on Fridays, at 1 pm, assisted by school professionals. Initially, to get to know the group, 
there was a prior contact with a conversation with them, to discover their vocabulary universe. In the other two meetings, 
words extracted from their universe vocabulary were used to foster discussion, as well as practices of dynamic and problem 
situations. The words chosen were related to sexual and reproductive health. In the discussion of problem situations about 
teenage pregnancy, the teens reported that they know teenagers who were or are pregnant. All the teenagers reported that 
the lack of discussion with parents and non-use of contraceptive methods may be the main cause of an unwanted pregnancy. 
Comments: Living through this work brought up experiences in teaching and research, providing involvement with the 
group and professionals from other areas, thus contributing to interdisciplinary training and performance in nursing. 

KEY WORDS
Adolescent, sexuality, education, nursing.
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com demanda espontânea. os alunos que de-
sejam participar são cadastrados no momento 
em grupo; ao todo existem 12 cadastrados, com 
uma média de presença de 10 a 12 nos encon-
tros. A maioria, nove (9), do sexo masculino e 
três (3) do feminino. Eles são acompanhados 
pelos profi ssionais da escola. Nove (9) moram 
com seus pais e três (3) com seus avós, com uma 
renda familiar menor que um salário mínimo, 
derivada de trabalhos informais (“bicos”). 

A participação dos autores no grupo sur-
giu pelo interesse de conhecer como funcionam 
suas necessidades e potencialidades, além da 
relação estabelecida na disciplina de Práticas in-
terdisciplinares. 

Foram realizados três encontros e tiveram 
as seguintes etapas: 
  Levantamento: Conhecer o funcionamento do 
grupo, rotina, dias e horários, através de uma 
conversa prévia com os adolescentes, utilizan-
do observação participante e diário de campo. 

  Planejamento: defi nidas estratégias, com 
apoio no “Círculo de Cultura” de Paulo Frei-
re, no qual foram registradas experiências, 
impressões e identifi cação do universo voca-
bular dos adolescentes. observou-se que o 
grupo está inserido no contexto de palavras 
que envolvem a saúde sexual e reprodutiva. 
Foi planejado e feito o levantamento das pa-
lavras geradoras para serem problematizadas 
nos momentos seguintes. 
os Círculos de Cultura de Paulo Freire permi-
tem aos participantes e pesquisadores elabo-
rar processos de conhecimento e ação a partir 
de suas reais necessidades e, em conjunto, ar-
ticular alternativas para resolvê-los, facilitando 
o processo de cuidado2. 

  Execução: Para os dois encontros seguintes, 
foram utilizadas dinâmicas, texto-base, para 
a problematização das temáticas. os autores 
ressaltaram que os encontros foram organiza-
dos em três momentos: acolhimento, desen-
volvimento e avaliação. 

  Avaliação: Foi realizada a cada encontro de 
acordo com as impressões dos participantes. 

Como facilitadores, buscou-se fornecer 
práticas educativas voltadas para a promoção 
da saúde e temas relacionados à realidade dos 
adolescentes, possibilitando aproximação, inte-
ração e diálogo entre o conhecimento técnico 
e o popular. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

os autores participaram ativamente como 
facilitadores em dois encontros, com empenho 
para que os mesmos fossem realizados de forma 
produtiva e interativa. A seguir estão descritos 
os encontros. 
  Primeiro Encontro: Palavras Presentes no 
Universo Adolescer 
Foram identifi cadas as palavras geradoras pre-
sentes no universo vocabular dos adolescentes 
do grupo para, assim, pontuar os temas a serem 
trabalhados nos nos dois encontros seguintes. 

  Acolhimento: Participaram doze adolescen-
tes. Foi realizada a dinâmica de grupo conhe-
cida como o “Presente”, para promover a inte-
ração e descontração. 
As dinâmicas se apresentaram como um espa-
ço no qual os participantes refl etiram e discu-
tiram questões de interesse mútuo4.

  Desenvolvimento: As palavras geradoras 
encontradas foram as seguintes: camisinha, 
namoro, gravidez na adolescência, doenças 
sexualmente transmissíveis e AidS. Elas eram 
simbolizadas em fi guras dispostas ao chão. 
Cada participante escolheu uma fi gura com 
a qual se identifi casse; posteriormente foram 
organizados subgrupos. Cada grupo escolheu 
um participante para apresentar e expor em 
plenária a fi gura que representasse o pensa-
mento do subgrupo, logo todos dialogaram 
acerca das temáticas de cada equipe. 
o Círculo de Cultura é o espaço em que dialo-
gicamente se ensina e se aprende que não há 
espaço para transferência de conhecimento, 
mas a construção de saber do educando com 
suas hipóteses de leitura de mundo2. 

>
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A utilização dos Círculos de Cultura per-
mitiu uma rica discussão com os adolescentes 
sobre a saúde sexual e reprodutiva. os temas 
escolhidos por eles para serem abordados nos 
encontros foram: gravidez na Adolescência, 
Métodos Contraceptivos, Namoro e doenças 
Sexualmente Transmissíveis/AidS. 

os grupos inseridos no contexto da pro-
moção da saúde têm seus objetivos construídos 
de forma contínua em busca da potencializa-
ção das capacidades dos sujeitos, mudanças de 
comportamentos e atitudes direcionadas ao de-
senvolvimento da autonomia e enfrentamento 
das condições geradoras de sofrimentos evitá-
veis e desnecessários5. 

Todos relataram conhecer as dST/AidS, e 
que a camisinha masculina é o método contra-
ceptivo mais seguro para evitar estas doenças. 
Um adolescente mencionou não namorar por-
que sua mãe falou que não era o momento. 
Todos conheciam adolescentes que estão ou já 
estiveram grávidas. 
  Avaliação: Foi utilizada uma pergunta nor-
teadora: “Como vocês estão saindo desse 
encontro?”. 
o Círculo de Cultura favorece incentivo e es-
tímulo à utilização e à expressão de diferen-
tes formas de linguagem e representação da 
realidade6. 
os adolescentes receberam, de forma positi-
va, as atividades propostas, por entenderem 
que o desenvolvimento das ações ocorre a 
partir deles como atores principais do proces-
so de ensino-aprendizagem.

  Segundo Encontro: dialogando acerca da 
gravidez na Adolescência
o segundo momento proporcionou, junta-
mente com os adolescentes, compartilhamen-
tos de ideias e opiniões acerca da gravidez na 
adolescência. 
É necessário o exercício de uma prática edu-
cativa crítica, uma vez que constitui uma for-
ma de intervenção no mundo, comprometida 
com o princípio de democracia que rejeita 

qualquer forma de discriminação, dominação, 
e integra uma atitude de inovação e reno-
vação na crença de que é possível mudar. o 
ponto de partida para o trabalho no Círculo 
de Cultura está em assumir a liberdade e a crí-
tica como o modo de ser do homem7. 

  Acolhimento: Estavam presentes dez adoles-
centes. Foi aplicada a dinâmica de integração, 
“Adoleta”, promovendo comunicação e socia-
lização entre os participantes. 

  Desenvolvimento: Entregamos três situa-
ções-problema relacionadas com a palavra 
geradora escolhida na sessão anterior. Foram 
trabalhadas situações que contavam histórias 
fi ctícias de adolescentes grávidas. Cada grupo 
lia e discutia entre seus componentes a situa-
ção-problema. 
A vantagem de se pesquisar em um grupo de-
ve-se à variedade de pessoas com problemas 
ou objetivos semelhantes, em que o fato de 
poder compartilhar preocupações comuns faz 
com que haja uma variedade de feedback que 
não seria possível individualmente8. 
Após o término da discussão nos subgrupos, 
iniciou-se a discussão geral, abrindo a plenária 
para cada grupo explanar acerca da proble-
mática. Todos citaram que gravidez na ado-
lescência é um evento comum. 
A gravidez na adolescência é, de fato, um 
evento comum. Muitos adolescentes iniciam 
precocemente sua vida sexual embora desco-
nheçam a estrutura fi siológica reprodutiva de 
seus corpos, como no caso do período fértil, 
podendo desestabilizar suas vidas9. 
Nos diálogos, os participantes menciona-
ram que há uma falta de responsabilidade 
dos adolescentes, em especial dos meninos, 
que não aceitam a paternidade. os adoles-
centes relataram não haver diálogo com os 
pais. Citaram, ainda, que a não utilização de 
métodos contraceptivos pode acarretar uma 
gravidez indesejada. 
Na família, o diálogo é ainda pobre ou ine-
xistente; na escola, o debate é tímido e ocor-
re voltado mais para os aspectos biológicos, 
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reforçando a ideia da sexualidade ligada à 
reprodução, e tanto educadores como profi s-
sionais de saúde ainda mantêm posturas im-
pregnadas de preconceitos e tabus10. 

  Avaliação: os participantes receberam uma 
folha em branco e orientação de fazerem três 
desenhos relacionados às perguntas “QUE 
BOM”, “QUE PENA”, “QUE TAL”, para avaliar o 
aprendizado do referido encontro. 
observando-se que a temática abordada faz 
parte da realidade e convívio dos participan-
tes, a ocasião foi aproveitada para fornecer 
informação e esclarecimento de dúvidas com 
relação à saúde sexual e reprodutiva, abrindo 
espaço para o diálogo e contribuindo para a 
refl exão crítica acerca do assunto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A liberdade dos diálogos no grupo porpor-
cionou resultados satisfatórios, com estabele-
cimento de vínculos e troca de saberes acerca 
dos temas de interesse para adolescentes, como 
demonstrado no caso - saúde sexual e reprodu-
tiva. Embora pequena esta amostragem, é pos-
sível deduzir que é nesta fase que se iniciam as 
experiências sexuais.

A vivência trouxe um somatório de expe-
riências no âmbito do ensino e pesquisa, facul-
tando o envolvimento com o grupo e com pro-
fi ssionais de outros setores, contribuindo para 
interdisciplinaridade na formação e atuação em 
enfermagem. os autores informam ainda, que 
os encontros estão em continuidade no grupo. 
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RESUMO
Objetivo: descrever um caso de neurorretinite estrelada idiopática de Leber, uma doença rara, de acometimento ocular, 
em adolescente atendido em nosso ambulatório. Descrição do caso: Adolescente de 16 anos, portador de defi ciência 
de glicose 6-fosfato desidrogenase, com diminuição da acuidade visual unilateral, indolor e progressiva há dois meses, 
edema de disco óptico e peripapilar e estrela macular ao exame fundoscópico. diante dos achados negativos de exames 
laboratoriais, radiológicos e sorologias, o diagnóstico de exclusão foi de neurorretinite estrelada idiopática de Leber. 
Comentários: A neurorretinite estrelada idiopática de Leber (LiSN) é uma entidade clínica de difícil diagnóstico. Várias 
doenças tratáveis podem ter aspecto semelhante ao da LiSN clássico e o diagnóstico preciso pode resultar em tratamento 
adequado e reabilitação visual.

PALAVRAS-CHAVE
Adolescente, cegueira, nervo óptico.

ABSTRACT
Objective: Evaluate a case of Leber’s idiopathic stellate neuroretinitis, a rare disease of ocular involvement in adolescent 
admitted to our clinic unit. Case description: A 16-year old adolescent, the bearer of defi ciency of  glucose 6-phosphate 
dehydrogenase, with decrease of unilateral visual acuity, painless and progressive two months ago, optical disc edema and 
peripapillary and macular star by funduscopic examination. given the negative fi ndings of laboratory tests, radiological 
and serology the diagnosis of exclusion was Leber’s idiopathic stellate neuroretinitis. Comments: Leber’s idiopathic stellate 
neuroretinitis (LiSN) is a clinical entity of diffi cult diagnosis. Several treatable diseases may have similar appearance to the 
classic LiSN, and the accurate diagnosis may result in appropriate treatment and visual rehabilitation. 

KEY WORDS
Adolescent, blindness, optic nerve.

Neurorretinite estrelada idiopática de 
Leber: relato de caso em adolescente
Leber’s idiopathic stellate neuroretinitis: case report in adolescent
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INTRODUÇÃO

A neurorretinite estrelada idiopática de Leber 
(LiSN) é uma entidade clínica relativamente rara.

descrito por Theodore Leber, em 1916, esta 
síndrome é caracterizada por perda visual unila-
teral, edema do disco óptico e peripapilar, padrão 
estrelado de depósitos exsudativos na mácula, re-
solução espontânea e etiologia desconhecida1,2. 
geralmente acomete pacientes jovens, de 9-55 
anos, sem predileção por sexo. Posteriormente, 
gass, em 1977, denominou este quadro de neu-
rorretinite enfatizando a natureza infl amatória do 
processo, caracterizada por infl amação da retina 
e do nervo óptico. dreyer et al. sugeriram que um 
grupo de agentes infecciosos, incluindo a bacté-
ria que causa a doença da arranhadura do gato, 
são responsáveis por alguns casos de pacientes 
que exibem as características clínicas descritas 
por Leber. Muitas condições podem produzir um 
quadro clínico semelhante e reservam o termo de 
LiSN a um grupo distinto de pacientes com ede-
ma de disco óptico, estrela macular e sem outras 
manifestações oculares ou de doença sistêmica3,4.

dois terços dos pacientes têm um pró-
dromo semelhante a uma infecção viral. Várias 
doenças tratáveis podem ter aspecto semelhan-
te ao da LiSN clássica, sendo assim, o diagnósti-
co preciso pode resultar em tratamento adequa-
do e reabilitação visual5.

os distúrbios mais comuns que podem ser 
confundidos com LiSN são a doença da arranha-
dura do gato (Bartonella henselae) e doença vas-
cular. A tabela 1 mostra o diagnóstico diferencial 
de causas de edema de disco óptico e estrela 
macular associada 1. 

DESCRIÇÃO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 16 anos, pro-
curou atendimento em nosso ambulatório de 
adolescentes com história de baixa acuidade vi-
sual progressiva em olho direito há dois meses, 
trazendo uma angiografi a fl uoresceínica compa-
tível com coroidite de Jaensen (fi gura 1). Nega 
outros sintomas associados.

>

Tabela 1. diagnóstico diferencial das causas de 
edema de disco óptico e estrela macular associada.

idiopática

infecciosa

Bacteriana

  Sífi lis

  doença da 

arranhadura do gato

  doença de Lyme

  Tuberculose

  Actinomicose

  Leptospirose

Viral

  infl uenza

  Sarampo

  Caxumba

  Varicela

  Mononucleose

  Herpes simples

  Hepatite B

Fungos
  Coccidioidomicose

  Histoplasma

Nematódeo

  Toxocaríase

  Neurorretinite 

subaguda unilateral 

difusa

Protozoário

  Leptospirose

  giardíase

  Toxoplasma gondii

Clamídia

Psitacose

Papiledema

Trauma

Vascular

  Neuropatia óptica 

isquêmica anterior

  oclusão venosa

  Hipertensão arterial 

sistêmica

  Retinopatia diabética

  Papilofl ebite

Miscelânea

  doença de Beçet

  Sarcoidose

  Atrofi a hemi-facial

  Angioma justapapilar

  Uveíte não específi ca
Adaptado de Casson RJ, o'day J, Crompton JL. Leber's idiopathic 
stellate neuroretinitis: differential diagnosis and approach to 
management. Aust N Z J Ophthalmol 1999;27:65-9
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  Na história patológica pregressa refere 
ser portador de anemia hemolítica (defi ciência 
de g6Pd), episódio de acidente vascular ence-
fálico há 15 anos e diversas transfusões sanguí-
neas. Nega contato recente com gatos. À ec-
toscopia apresentava anisocoria e o restante do 
exame físico sem anormalidades.

Encaminhado ao ambulatório de oftalmo-
logia, onde identifi cou-se, inicialmente, ao exa-
me oftalmológico:  

  Acuidade visual sem correção: od (olho di-
reito): PL (percepção luminosa) oE (olho 
esquerdo): 20/40; acuidade visual com corre-
ção: od: PL oE: 20/25; Refração: oE: - 1,75 
– 0,75 a 136°.

  Biomicroscopia de olho direito (od): Pálpe-
bras, sistema lacrimal, conjuntiva e esclera 
sem alterações, córnea transparente, câmara 
anterior ampla, humor aquoso translúcido, 
ausência de reação celular, iris trófi ca, refl exo 
fotomotor direto ausente e consensual preser-
vado. olho esquerdo (oE): ausência de refl e-
xo pupilar consensual.

  Pressão intraocular: od e oE: 14 mmHg    

  Realizado retinografi a de od que revelou dis-
co óptico pálido, com bordos mal defi nidos, 
vasos com embainhamento vascular, exsu-
datos duros peridisco e formação de estrela 
macular (Figura 2). oE dentro dos padrões de 
normalidade.

diante do exame oftalmológico e de ima-
gens, duas hipóteses foram formuladas: toxo-
plasmose e doença da arranhadura do gato 
(Bartonela henselae). Por ser portador de anemia 
hemolítica por defi ciência de g6Pd foi iniciado 
tratamento com clindamicina 300 mg 4x/dia 
por 45 dias associada a doxiciclina 100 mg 2x/
dia por 14 dias, prednisona 40 mg/dia com reti-
rada semanal, Mydriacil®  1 gota em od 1x/dia; 
Maxidex® 1 gota em od 8/8 horas.

Figura 1. Angiografia fluoresceínica de olho direito

Figura 2. Retinografia de olho direito: disco óptico 
pálido, com bordos mal definidos, vasos com 
embainhamento vascular, exsudatos duros peridisco 
e formação de estrela macular.
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Com o propósito de elucidar o diagnós-
tico da lesão oftalmológica, os resultados dos 
exames solicitados foram: hematócrito: 38,3%; 
hemoglobina: 12.6 g/dl; leucócitos:10.800, bas-
tões: 8%, eosinófi los: 0%, VHS: 1 mm/h, en-
zima conversora de angiotensina: 19 U/L (VR: 
35-90 U/L), FAN: título < 80 (VR < 80), PPd: não 
reator, proteína C reativa: não reagente, sorolo-
gias para anti-HiV, citomegalovírus, vírus da he-
patite B e C, toxoplasmose, rubéola, sífi lis, espo-
rotricose, paracoccidioidomicose, criptococose, 
histoplasmose, aspergilose, toxocara, Bartonella 
henselae e Bartonella quintana, vírus Epstein Barr, 
Anti- HTLV 1 e 2, herpes vírus 1 e 2: não reagen-
tes. Radiografi a de tórax e ressonância magné-
tica de crânio, normais. Com os resultados de 
exames laboratoriais, sorologias e de imagem 
sem alterações, foi determinado o diagnóstico 
de neurorretinite estrelada idiopática de Leber.

desde então é acompanhado na clínica de 
adolescentes, setores de hematologia e oftalmo-
logia, com o objetivo de tratar a lesão ocular e 
reduzir seu impacto psicossocial sobre possibili-
dade de perda total da visão.

DISCUSSÃO

o diagnóstico diferencial da neurorretinite 
estrelada idiopática de Leber inclui a retinopatia 
hipertensiva, a neuropatia óptica diabética, e ou-
tras condições que causam a neurite óptica1,5,6. 
Embora a gravidade clínica possa variar, todos os 
pacientes apresentam estrela macular e edema 
do disco óptico, geralmente associada a exsuda-
tos peripapilares da retina a fundoscopia. Perda 
da acuidade visual, discromatopsia, defeito pupi-
lar aferente e anormalidades no campo visual são 
relatados.  o papiledema ocorre normalmente 
uma semana antes de aparecer a estrela macular, 
e esta aparece coincidindo com a resolução dos 
exsudatos peripapilares. Há células no vítreo em 

90% dos casos, enquanto que o envolvimento 
da câmara anterior é raro. A análise histológica 
dessa  maculopatia exsudativa revelou acúmulo 
de lipídios por parte da microglia na camada ple-
xiforme externa da retina5. outra característica 
importante é a tendência para resolução espon-
tânea. o edema do disco óptico começa a di-
minuir em 2 semanas e, geralmente, desaparece 
completamente no período de 8-12 semanas. A 
estrela macular regride em menos de 4 semanas, 
mas pode ser evidente durante um ano5,7.

Na suspeita clínica de neurorretinite torna-
-se necessário solicitar: hemograma, VHS, PCR, 
radiografi a de tórax e tomografi a computado-
rizada de crânio, FAN,  teste cutâneo de Man-
toux, enzima conversora de angiotensina sérica 
e sorologias para toxoplasma, Bartonella, HiV, 
hepatites B e C, citomegalovírus, herpes sim-
ples, vírus Epstein Barr, sífi lis, Borrelia, clamídia, 
histoplasmose, coccidioidomicose e toxocara5,8,9.  

A doença da arranhadura do gato é a causa 
mais comum de neurorretinite infecciosa. A ci-
profl oxacina oral é uma opção de tratamento e 
apresenta bons resultados 8,10.

Na maioria dos casos, o acometimento 
ocular é unilateral, mas casos bilaterais têm sido 
descritos6.  

o caráter da doença, o tratamento neces-
sário e o longo período de acompanhamento 
causam certa ansiedade por parte do paciente e 
familiares. o caso em foco reforça a importância 
da integração de uma equipe multidisciplinar, 
buscando uma rápida resolução, com realização 
de exames de alta complexidade e tecnologia, 
priorizando as situações que necessitam  de agi-
lidade diagnóstica e terapêutica.

 No momento, o adolescente está sem uso 
de medicamentos, apresentando discreta me-
lhora da acuidade visual, demonstrando maior 
compreensão sobre a doença e adotando uma 
postura mais otimista.
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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 
2009 Mar 23];7(2):1-17. Disponível em: http://www.perio-
dicos.udesc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1334/1143.

PONTOS A CONFERIR 
Antes de enviar seu artigo para publicação, verifi que os 

seguintes pontos:
1. O resumo está de acordo com o abstract? 
2. As palavras-chave estão de acordo com as key words? 
3. Consta o título em inglês?
4. A carta de autorização para publicar o artigo, com a 

assinatura do autor e dos coautores, foi enviada?
5. A divisão de tópicos está correta?
6. O artigo está dentro do número máximo de palavras?
7. Referências

a) O número de referências está correto?
b) Todos os artigos citados no texto estão presentes nas 

referências?
c) Todos os artigos presentes nas referências estão 

citados no texto? 
d) os artigos estão digitados de acordo com as normas 

da revista?
8. Tabelas

a) As legendas são autoexplicativas? 
b) As tabelas apresentam autores que não estão presentes 

nas referências?
9. Figuras e fotos

a) As legendas são autoexplicativas?
b) Todas as fi guras e fotos estão citadas no texto e vice-versa?

oBS: Para mais informações, consulte
www.adolescenciaesaude.com
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