
 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO ADOLESCENTE 

HOSPITALIZADO NUMA UNIDADE DE ADOLESCENTES 

 

 

 

 

ANA ISABEL MARTINS DE AZEVEDO 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado em Ciências da Enfermagem 

 

 

 

 

2010 

 

 

 



II 
 

 

 

 

ANA ISABEL MARTINS DE AZEVEDO 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO ADOLESCENTE 

HOSPITALIZADO NUMA UNIDADE DE ADOLESCENTES 

 

 

 

 

                

 

                

 

Dissertação de Candidatura ao grau de Mestre 

em Ciências da Enfermagem, submetida ao 

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel 

Salazar da Universidade do Porto. 

 

Orientador – Doutora Margarida Abreu 

Categoria – Professor Coordenador 

Afiliação – Escola Superior de Enfermagem do 

Porto.  



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E se os mais novos pensam que é diferente 

A caminhada de agora desabrida 

Vão descobrir nessa voraz corrida 

Que não tem novo caminho 

E nem sequer mudaram o andar.  

Levam novos projectos sim, com as mesmas crenças 

São mais tolerantes com as diferenças 

Têm é novo jeito de caminhar. “ 
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 RESUMO 

 

 A adolescência, apesar de nem sempre ter sido reconhecida como uma etapa da 

vida com características próprias, é hoje um tema de crescente interesse científico.

 Caracterizada por ser uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, a 

adolescência, envolve profundas mudanças a nível físico e, não menos importantes, 

mudanças a nível cognitivo, psicossocial e cultural, procurando construir a sua 

identidade. 

 Os adolescentes constituem o grupo etário mais saudável (Ministério da Saúde 

(MS), 2004), pelo que, quando adoecem, é sempre uma situação difícil de aceitar para o 

adolescente e para a sua família. Este problema agrava-se quando a situação de doença 

obriga à hospitalização. 

 Segundo o Departamento de Psiquiatria da Criança e do Adolescente da 

Universidade de Glasgow (Gillies e Parry-Jones, 1992), a Academia Americana de 

Pediatria (cit. por Fisher, 1994; Viner, 2007) e a Sociedade Portuguesa de Pediatria 

(SPP) (2009), os adolescentes devem ser hospitalizados idealmente numa Unidade de 

Internamento para Adolescentes. Assim sendo, surge o interesse nesta investigação, de 

modo a descobrir “Como vivencia o adolescente a sua hospitalização numa Unidade de 

Adolescentes?”, tendo como objectivos identificar os sentimentos experienciados pelos 

adolescentes durante a hospitalização; conhecer a representação que os adolescentes 

possuem de uma unidade de Adolescentes e identificar as necessidades sentidas 

durante a hospitalização. 

Apoiando-nos nos referenciais teóricos de Meleis e de Bronfenbrenner, 

desenvolvemos esta investigação de carácter qualitativo, utilizando como técnica de 

recolha de dados a entrevista semi-estruturada, sendo os participantes do nosso estudo, 

adolescentes, de ambos os sexos, orientados no tempo e no espaço, sem atrasos de 

desenvolvimento e hospitalizados há mais de 48 horas na Unidade de Adolescentes de 

um Hospital da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P..  

 Destacam-se como resultados desta investigação o facto dos adolescentes se 

sentirem bem quando hospitalizados numa Unidade de Adolescentes, mas também de 

sentirem dificuldade em ocupar o tempo e referirem sentirem-se presos dentro da 

Unidade. Aliado a isto, é de salientar a reacção negativa dos amigos face à 

hospitalização. São apontados como aspectos mais positivos da Unidade, a equipa de 

saúde, o espaço/conforto e “tudo”, sendo a transição saúde-doença e transição 

situacional apontados como aspectos mais negativos. A transição saúde-doença é 

também referida como uma situação mais complicada durante a hospitalização, 

nomeadamente as manifestações da patologia e as atitudes terapêuticas, assim como os 
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aspectos relacionados com a transição situacional, mais especificamente o regulamento 

de visitas. As visitas são, por sua vez, também apontadas como a principal necessidade. 

No que diz respeito às estratégias para ultrapassar os momentos menos bons, foram 

referidos o recurso a actividades de lazer, a pessoas significativas, aos profissionais de 

enfermagem e ao auto-controlo. A relação adolescente-profissionais de saúde é 

qualificada como uma boa relação, sendo os profissionais referidos como qualificados e 

sensíveis.  

 Por último, concluiu-se que a Unidade em que se desenvolveu a recolha de 

dados, corresponde, aos que os adolescentes esperam de uma unidade preparada para 

os receber, uma vez que referem o espaço/conforto da unidade como um dos aspectos 

mais positivos, preferem ser hospitalizados nesta Unidade do que numa Unidade de 

Adultos, consideram importante a presença contínua dos pais e por terem desenvolvido 

uma boa relação com os profissionais de saúde, qualificando-os como sensíveis e 

capacitados.  

Conscientes de que os resultados alcançados não são generalizáveis, já que os 

participantes foram apenas vinte e um, sugerem-se a criação de espaços de lazer nas 

Unidades de Adolescentes e a realização de mais actividades lúdicas; a realização de 

acções de sensibilização e de promoção da saúde junto dos adolescentes saudáveis; a 

reformulação do regulamento de visitas; a formação do pessoal de saúde que exerce 

funções nestas Unidades e a manutenção da norma que permite a presença contínua 

dos pais.  
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 ABSTRACT 

 

 Adolescence, despite not having been recognized as a phase of life with its own 

characteristics, is nowadays a theme of growing scientific interest. 

 Featured as a transitional phase between childhood and adulthood, adolescence 

involves great changes when it comes to physical levels, and not less important, changes 

in cognitive, psychosocial and cultural levels, as part of a process to achieve their own 

identity. 

 The adolescents form the healthiest age group (Health Ministry, 2004), therefore, 

when they get ill, it is always a hard to accept situation for the teenager and their family. 

This problem gets worse when the illness requires hospitalization. 

 According to the Department of Child and Adolescent Psychiatry of the University 

of Glasgow (Gillies and Parry-Jones, 1992), the Pediatric American Academy (cited by 

Fisher, 1994; Viner, 2007) and the Pediatric Portuguese Society (2009), adolescents 

should be hospitalized ideally in an Internment Unit for Adolescents. As so, comes the 

point of this investigation, a way to figure out “How does the teenager experience his 

hospitalization in a unit for teenagers?” The main goal is to identify the feelings 

experienced by the teenager whilst being hospitalized; to know the representation the 

teenagers have of a teenager´s unit and to identify the needs they felt during the 

hospitalization. 

 Relying on theoretical references of Meleis and Bronfenbrenner, we developed this 

investigation of a qualitative nature, using as technique of data gathering the semi-

structured interview, being the subjects of our study teenagers, of both sexes, orientated 

in time and space, without any development setbacks and that have been hospitalized 

over 48 hours in an unit for teenagers of a hospital of (Regional Health Administration – 

North, I.P.) 

 Stands out as result of this investigation the fact that teenagers feel good when 

hospitalized in a Adolescent Unit, but also refer feeling some difficulty in occupying their 

time and feeling overly stuck in the unit. Allied to this, is noteworthy the negative reaction 

of friends and family to the hospitalization. The most positive aspects of this unit are 

referred to be the health team, the space/comfort and “everything”; pointed out as the 

most negative aspects are the transition health-illness and the situational transition. The 

health-illness transition is also referred to as the most complicated situation in the 

hospitalization process, namely the pathological manifestations and the therapeutic 

attitudes, as are all the aspects related to the situational transition, specifically the visiting 

regulations. Visiting, by it´s turn, is pointed out as being the most important. With regards 

to strategy to overcome the “less good” moments, comes the use of leisure activities, 
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significant people, nursing professionals and self-control. The relationship adolescent-

health professional is qualified as a good relationship, the stated professionals are 

considered to be qualified and sensitive. 

 Finally, we can conclude that the unit that the study was made in corresponds to 

what the teenagers expect out of a unit prepared to receive them, mentioning the 

space/comfort as one of the most positive aspects of the unit, and they prefer being 

hospitalized in these units instead of the normal adult unit, they consider very important 

the constant presence of parents and also developing a good relationship with the health 

professionals, considering them as capacitated and sensitive. 

 Conscientious that the achieved results are not generalized and having in mind 

that the patients were only twenty one, we suggest the creation of leisure spaces in the 

teenager units and performing more entertaining activities; carrying out awareness-raising 

and health promotion with healthy teenagers; the reformulation of the visiting regulation; 

training of the health staff that play a part in these units and maintaining the standard that 

allows the continued presence of their parents.      
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 Introdução 

 

 A adolescência caracteriza-se por ser uma fase de transição, marcada 

essencialmente pelas mudanças físicas, psicossocio-culturais e cognitivas. O corpo 

transforma-se, o pensamento modifica-se na forma de abordar a realidade, o adolescente 

anseia a emancipação parental e procura novas relações sociais, modificando-se 

também a representação que o indivíduo tem de si próprio num mundo e realidade novos 

(Cordeiro, 2006). 

Quando se aborda a adolescência, tende-se a generalizar, podendo a 

generalização conduzir a uma perigosa estandardização. No entanto, existem 

características biopsicossociais comuns aos adolescentes, só que estas diferem no modo 

como se concretizam em cada um, atendendo às características específicas adquiridas 

na infância (Cordeiro, 2004). 

É importante também salientar que a adolescência não é uma época de 

problemas, mas que todos os adolescentes passam por momentos de dificuldade, 

confusão, irritação e depressão (Berger, 2003). 

 Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2007, os adolescentes (10-19 

anos) representavam cerca de 10,6% da população portuguesa, o que reforça a 

importância de investir na saúde e nos direitos desta população, o que irá trazer grandes 

benefícios a gerações futuras (Fundo da População das Nações Unidas (UNFPA), 2003).  

Também a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003) reforça esta ideia 

referindo que, promover a saúde e o desenvolvimento dos adolescentes, significa a 

realização do seu total potencial, orientando a sua saúde e necessidades 

desenvolvimentais e salvaguardando os seus direitos. Deste modo, a saúde dos 

adolescentes é considerada uma prioridade.  

Por sua vez, o M.S. (2004) afirma que os adolescentes constituem o grupo etário 

mais saudável e que, por isso, recorre pouco aos serviços de saúde (SPP, 2009). No 

entanto, estes devem dar resposta às necessidades de saúde dos adolescentes de modo 

integrado e num ambiente adequado.  

Segundo a Carta de Ottawa (OMS, 1986), uma boa saúde é um dos maiores 

recursos para o desenvolvimento social, económico e pessoal. Compete aos serviços de 

saúde actuar no sentido da promoção da saúde, que decorre da especificidade da sua 

intervenção, assim como das múltiplas oportunidades de contacto directo dos 

profissionais de saúde com as pessoas que a eles recorrem, e com as comunidades que 

servem (Matos et al, 1998).  

Recentemente o interesse na adolescência e, consequentemente, na investigação 

de temas relacionados com esta etapa de desenvolvimento tem aumentado. Tem sido 
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objecto de estudo de várias disciplinas, reflectindo-se isto num incremento da literatura e 

do interesse científico, particularmente para a investigação desenvolvimental, de saúde e 

para as políticas públicas (Schulenberg, Maggs e Hurrelmann, 1997). 

 Neste contexto da investigação da saúde do adolescente, são variados os estudos 

existentes, em áreas como a psicologia, a educação, a medicina e a enfermagem, 

particularmente no âmbito da saúde sexual e reprodutiva, comportamentos de risco, 

stress e resiliência.  

No domínio da hospitalização do adolescente, verifica-se uma escassez de 

trabalhos de investigação produzidos no nosso país. Ainda assim, a nível de 

enfermagem, saliento os estudos realizados por Elisa Melo (1996); Maria Margarida 

Ferreira (1996); Alda Mendes (1997) e de Adelaide Silva (2006).  

Elisa Melo (1996), estudou A valorização do acompanhamento na experiência de 

hospitalização do adolescente com os seguintes objectivos: saber o que pensavam os 

adolescentes do regulamento de visitas hospitalares; identificar a opinião dos 

adolescentes sobre a importância de acompanhante durante a hospitalização e qual a 

preferência dos adolescentes sobre o acompanhante; analisar em que medida, o grau de 

dependência do adolescente, motivado pela situação de doença, está relacionado com a 

presença de acompanhante; analisar se o desejo de autonomia dos adolescentes, está 

relacionado com a presença dos pais como acompanhantes; identificar vivências 

importantes na experiência de hospitalização do adolescente e, por último, identificar as 

características do hospital, que na opinião dos adolescentes, correspondem aos seus 

interesses e necessidades. Os participantes deste estudo foram cinquenta adolescentes, 

com idades compreendidas entre os 11 e os 19 anos, internados em enfermarias de 

adultos.  

Maria Margarida Ferreira (1996) realizou um estudo sobre O internamento na 

adolescência. Os participantes do seu estudo foram cento e quarenta e quatro 

adolescentes, com idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos e por duzentos e 

vinte e quatro profissionais de saúde (enfermeiros e médicos) de vários serviços de 

especialidade de dois Hospitais Centrais do Norte do país. Os objectivos do seu trabalho 

foram: rever a problemática da adolescência e suas implicações para a saúde e conhecer 

a opinião dos adolescentes internados e dos profissionais de saúde sobre as unidades de 

internamento de adolescentes. 

Alda Mendes (1997), estudou o processo de Adolescer e estar hospitalizado. Os 

participantes do seu estudo foram vinte e oito adolescentes hospitalizados tanto em 

unidades de adultos (Medicina, Cirurgia, Ortopedia e Traumatologia) como em unidades 

de pediatria, com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, com internamentos 
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nunca inferiores a 48horas. O seu objectivo foi descrever as experiências vivenciadas 

pelos adolescentes enquanto permanecem hospitalizados.  

Adelaide Silva, em 2006, realizou um trabalho de investigação com o tema O 

adolescente e a experiência de ser cuidado. Neste estudo, participaram oito adolescentes 

de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos. Os seus 

objectivos foram: conhecer o significado atribuído pelos adolescentes internados num 

serviço de Pediatria, à experiência de ser cuidado; contribuir para a melhoria contínua 

dos cuidados de enfermagem, aos adolescentes internados no referido serviço; dar 

visibilidade aos cuidados de enfermagem junto aos adolescentes internados no serviço 

de Pediatria; aprofundar conhecimentos relacionados com a prática de cuidar e a arte de 

investigar e contribuir para o desenvolvimento do conhecimento em enfermagem. 

Comparativamente, no Brasil, conhecem-se mais trabalhos de investigação sobre 

a problemática da hospitalização do adolescente, dos quais destacamos alguns. Em 

1996, Lindalva Armond, desenvolveu um estudo intitulado Buscando compreender o 

fenómeno da hospitalização para o adolescente; em 2000, Christine Guzman e Maria 

Aparecida Cano, levaram a cabo um estudo de nome O adolescente e a hospitalização; 

passados quatro anos, em 2004, Inez de Almeida, realizou um estudo intitulado 

Desvelando o ser-adolescente-hospitalizado: uma abordagem fenomenológica para a 

enfermagem. Ainda no Brasil, em 2006, Tânia Maas, investigou O processo de transição 

do ser adolescente hospitalizado com doença crónica sob a óptica da enfermagem. 

Todos estes trabalhos de pesquisa visaram compreender o fenómeno da hospitalização 

do adolescente, em unidades de adulto ou de pediatria, assim como em situações de 

doença agudas ou crónicas.  

Uma reconhecida Unidade de Internamento de Adolescentes, a Westmead 

Adolescent Unit, no Westmead Hospital, em Sydney, reconhecendo a importância da 

existência de unidades como esta e, cientes da necessidade da optimização dos 

cuidados prestados aos adolescentes, efectuou um estudo cujo objectivo era avaliar a 

satisfação do adolescente e da sua família relativamente aos cuidados prestados nesta 

Unidade e perceber qual era a representação dos adolescentes e sua família de uma 

unidade ideal (Anderson et al, 1999). 

Como já foi referido, os adolescentes são o grupo etário mais saudável (MS, 

2004), pelo que, quando adoecem e se torna necessária a hospitalização, esta constitui-

se como uma situação difícil de aceitar e gerir para o adolescente e a sua família.  

Para Almeida (2004) determinadas características típicas da adolescência, tais 

como, a labilidade emocional, o conflito interior em relação ao corpo e a instabilidade 

perante a sua própria identidade, tornam-se mais acentuadas durante a hospitalização, 

devido às alterações que decorrem do adoecer. Segundo esta autora, o adolescente que 
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manifesta uma patologia, vivencia uma situação para a qual não está preparado, 

interrompe a sua rotina diária, altera as suas expectativas e muda-se para um ambiente 

estranho: o hospital. 

 Segundo Gillies e Parry-Jones (1992) do Departamento de Psiquiatria da Criança 

e do Adolescente da Universidade de Glasgow, da Academia Americana de Pediatria (cit. 

por Fisher, 1994; Viner, 2007) e a SPP (2009), os adolescentes devem ser internados 

num espaço físico próprio, na enfermaria de Pediatria ou idealmente numa Unidade de 

Internamento para Adolescentes, em que tenham à sua disponibilidade uma equipa 

multidisciplinar.  

 Foi na década de 50 que se iniciou a criação de Unidades de Internamento para 

Adolescentes, inicialmente na Grã-Bretanha, Canadá, Estados Unidos da América (EUA) 

e Nova Zelândia (Direcção Geral de Saúde (DGS), 1996; Aquino, 2009). Com o passar 

do tempo, outros países europeus e americanos começaram a implementar políticas de 

cuidados de saúde para a população desta faixa etária. No Brasil, as primeiras Unidades 

com atenção integral para a saúde dos adolescentes datam de 1974. Actualmente, estas 

Unidades ainda são raras, na Grã-Bretanha, existem em apenas 26% dos hospitais, nos 

EUA existem entre 60 e 100 unidades e, relativamente ao Brasil, não se conhecem dados 

concretos, sabendo-se, no entanto que são poucas (Aquino, 2009).  

 No nosso país (DGS, 1996), estas unidades, exclusivas para adolescentes, 

surgiram nos anos 90 e são escassas. A informação encontrada sobre estas refere a 

existência de dez unidades de internamento de adolescentes em todo o país (três no 

Norte, três no Centro, três em Lisboa e Vale do Tejo e uma nos Açores). No entanto, não 

existe informação se estas dez unidades se referem a unidades específicas de 

adolescentes ou a camas/quartos para adolescentes inseridos em Serviços de Pediatria 

(Tavares e Fonseca, 2008). 

 Embora, no nosso país, seja reduzido o número destas Unidades e dada a sua 

importância para a prestação de cuidados adequados e diferenciados aos adolescentes, 

como enfermeira numa Unidade de Internamento de Adolescentes, penso ser pertinente 

realizar um estudo, no decurso do XVI Curso de Mestrado em Enfermagem, orientado 

pela seguinte pergunta de partida: Como vivencia o adolescente a hospitalização numa 

Unidade de Internamento de Adolescentes? 

 Face ao objecto de estudo, optamos por um estudo qualitativo de natureza 

descritiva. Os pesquisadores que utilizam metodologias qualitativas procuram estudar os 

fenómenos nos seus cenários naturais, de modo a tentar compreendê-los através dos 

significados que as pessoas lhes atribuem (Denzin e Lincoln, 1994). Trata-se de um 

processo de aprendizagem e de construção do significado da experiência humana 
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através do diálogo com pessoas que estão a vivenciar a experiência (Marcus e Liehr, 

2001).  

 Como forma de nos ajudar a compreender melhor o processo de transição do 

adolescente hospitalizado numa Unidade de Internamento de Adolescentes, apoiamo-nos 

na teoria das transições de Meleis e na abordagem bioecológica da adolescência de 

Bronfenbrenner.  

 A teoria das transições de Meleis serve-nos de referência, uma vez que o 

adolescente hospitalizado se encontra numa situação de tripla transição: 

desenvolvimental, saúde-doença e situacional. Os indivíduos em transição tendem a ser 

mais vulneráveis aos riscos e estes, por sua vez, podem agravar ainda mais o seu estado 

de saúde (Meleis et al, 2000). Assim, a compreensão do processo de transição pode 

ajudar a evitar os riscos inerentes à hospitalização do adolescente.   

 Em relação ao modelo de Bronfenbrenner, os últimos estudos e artigos publicados 

sobre a adolescência tomam-no, frequentemente, como referência. Este foco no 

contexto, no estudo da adolescência, associa-se ao facto desta área se tornar cada vez 

mais interdisciplinar, internacional e sensível à diversidade (Bronfenbrenner, 1996). Deste 

modo, pensamos que focando o contexto e as interacções que ocorrem entre os 

diferentes contextos, nos permite estudar os adolescentes, na situação particular de 

hospitalização numa Unidade de Adolescentes, de uma forma mais adequada e 

completa. 

Esta dissertação divide-se em duas partes: o enquadramento teórico e o estudo 

empírico. No enquadramento teórico, abordaremos os conceitos de adolescência e 

transição, as mudanças ocorridas durante a adolescência, as transições como um 

conceito de interesse para a Enfermagem, a saúde do adolescente e a temática do 

adolescente hospitalizado numa unidade de adolescentes.  

 Na segunda parte desta dissertação apresentamos o estudo empírico. Definem-se 

os objectivos, as questões de investigação e o tipo de estudo, determina-se quem são os 

participantes, assim como o contexto, descreve-se a técnica de recolha de dados, as 

questões éticas levadas em consideração e, por último, as estratégias de análise e 

tratamento de dados.  

 Ainda nesta segunda parte, é apresentada a análise e interpretação dos dados, 

onde constam a caracterização sócio-demográfica dos participantes, a caracterização do 

grupo de pares, a caracterização do processo de hospitalização, compreender o 

processo de hospitalização relativamente às condições da transição e, os cuidados de 

enfermagem ao adolescente hospitalizado em Unidade de Adolescentes.  

 Por último, são apresentadas as considerações finais.  
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I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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1. Adolescência: das mudanças às teorias explicativas 

 

 Neste primeiro capítulo será abordado o conceito de adolescência, é apresentada 

a abordagem bioecológica da adolescência de Bronfenbrenner, um dos teóricos de 

referência para esta investigação e, por último, são explanadas as mudanças ocorridas 

nesta fase da vida, a nível físico, cognitivo e psicossociocultural. 

 

 

 1.1. Adolescência: conceitos  

A adolescência tem vindo a tornar-se um assunto de crescente interesse 

científico, assumindo um lugar mais importante para a investigação e para as políticas 

públicas. 

A sociedade nem sempre reconheceu a adolescência como um estádio de 

desenvolvimento com as suas características específicas. Parecem ter sido alguns 

acontecimentos sociais e culturais que propiciaram a emergência da adolescência como 

um período distinto do desenvolvimento humano e como campo de estudo com 

legitimidade própria (Sprinthall e Collins, 2003). 

 Segundo Cordeiro (2004), nas sociedades primitivas não existia o termo 

adolescência, mas sim jovem adulto. A passagem para a idade adulta era assinalada 

com rituais de passagem: nas raparigas era, geralmente, marcada pelo aparecimento da 

menarca e, nos rapazes, era marcada pela realização de provas de virilidade e adultícia 

que lhes conferiam o estatuto de adulto. Existem ainda algumas sociedades onde se 

podem encontrar exemplos desses ritos de passagem, de carácter religioso, social ou 

militar (Fonseca, 2003). 

 Neste contexto, Claes (1985) caracteriza a adolescência como um período do 

ciclo de vida marcado pelo curso da história, ressalvando o facto de que os seus limites 

têm-se modificado ao longo dos tempos. Este facto explica-se com a escolarização em 

massa da juventude, o que forçosamente alterou os limites do período da adolescência e 

a segregação dos grupos etários.  

 Também não há consensos relativamente à época a partir da qual a adolescência 

surge encarada como grupo social com autonomia e dotado de especificidade. Alguns 

autores como Braconnier e Marcelli (2001) referem ter sido após a II Guerra Mundial.  

 Para outros, tais como Claes (1990), esta conceptualização surge durante o 

século XIX com a Revolução Industrial, em que aumentam os anos de escolaridade, o 

controlo das famílias sobre os adolescentes prolonga-se até idades mais avançadas, o 

que resulta no no prolongar da dependência económica dos adolescentes. 
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 Cordeiro (2006) diz-nos que foi após a Revolução Industrial que, nas sociedades 

ocidentais, a adolescência se transformou numa fase longa do ciclo de vida, 

contrariamente a tempos mais remotos da civilização em que é referenciada como uma 

etapa transitória e curta marcada por rituais de iniciação. 

Só a partir da segunda metade do século XX, nas sociedades industrializadas, é 

que se começou a levar em conta as necessidades e capacidades fisiológicas e 

psicológicas que caracterizam os adolescentes. E só depois desta percepção é que surge 

o reconhecimento da adolescência como um estádio de desenvolvimento humano, que 

necessita ser estudado (Sprinthall e Collins, 2003).  

Mas afinal o que é a adolescência? Quando começa e quando termina? A palavra 

adolescência deriva do latino adolescere, que significa crescer ou crescer até à 

maturidade (Muus, 1976). É um período do curso da vida, compreendido entre os 10 e os 

19 anos, situado entre a infância e a idade adulta (OMS, 1995, cit. por OMS, 2002; 

Corrêa e Ferriani, 2005; Vieira, 2006; Yazzle, 2006; Vieira, 2007; Santos, Martins e 

Sousa, 2008). Esta limitação temporal, aparentemente simples, não se faz sem 

problemas, em particular quando se trata de estabelecer o limite final (Claes, 1985). De 

facto, como refere este autor, existem uma grande falta de consenso relativamente ao 

limite temporal da adolescência.  

De acordo com o Dicionário de Psicologia do Adolescente (1981, p.15), 

adolescência é o “período de transição entre a infância e a idade adulta. Os seus limites 

situam-se entre os 12 e os 18 anos para as raparigas e entre os 14 e os 20 anos para os 

rapazes. A duração da adolescência é função de factores tais como o meio (influência 

climática), a raça e o contexto social, os quais activam ou travam as diferentes 

transformações desta idade”. 

A maioria dos autores defende que a adolescência começa com a puberdade, a 

idade em que a pessoa alcança a capacidade de se reproduzir (Papalia e Olds, 2000; 

Sprinthall e Collins, 2003). O final da adolescência não é tão fácil de determinar, uma vez 

que não há fenómenos fisiológicos objectivos que possam ser usados para definir o 

término da adolescência. Para determinação deste limite podem ser úteis alguns 

fenómenos sociais observáveis, tais como a independência económica e a aquisição de 

emprego (Schulenberg, Maggs e Hurrelmann, 1997). Mas nenhum destes fenómenos nos 

indica irrefutavelmente maturidade psicológica, e nenhum acordo foi alcançado 

relativamente à ponderação de cada um deles. O significado psicológico e sociológico 

destes fenómenos altera-se consoante o ambiente sociocultural, dependendo da 

definição que estes termos tenham numa determinada sociedade (Muus, 1976). 

Para DiClemente, Hansen e Ponton (1996) a adolescência é um período de 

desenvolvimento em que ocorrem alterações a nível físico, psicossocio-cultural e 
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cognitivo. É uma etapa caracterizada pelo esforço do adolescente para confrontar e 

superar os desafios e para estabelecer uma identidade e uma autonomia, ou seja, a 

adolescência é caracterizada por mudanças, transformações e experimentações que 

vinculam esta fase da vida à vulnerabilidade e risco (Saito e Leal, 2007). 

Segundo Neto (2007) a adolescência é uma fase de transição em que o ser 

humano, vivenciando os mais variados tipos de crises, passa por um processo de 

aprendizagem tanto no âmbito social, biológico, psicológico como no espiritual, e tenta 

destruir a criança que existe dentro de si e construir um adulto socialmente aceite, 

espiritualmente equilibrado e psicologicamente ajustado. 

O FNUAP (2003), assim como a OMS (1995, cit. por OMS, 2002), consideram 

adolescentes os indivíduos com idade compreendida entre os 10 e os 19 anos. Esta 

última organização divide o período da adolescência em três fases: a adolescência 

anterior dos 10-14 anos, a adolescência média dos 14 aos 17 anos e a adolescência 

tardia dos 17-19 anos.  

Não obstante todas estas delimitações cronológicas, a adolescência é um período 

de desenvolvimento com rápidas alterações físicas, que resultam do despertar do 

metabolismo endócrino, a que se associam modificações corporais, tais como: 

aceleração da velocidade de crescimento, mudanças das características sexuais, entre 

outras. São importantes também as mudanças psicossocioculturais e cognitivas 

caracterizadas por esforços para confrontar e superar os desafios e para estabelecer 

uma identidade e uma autonomia (DiClemente, Hansen e Ponton, 1996).  

 

 

 1.2. Uma abordagem bioecológica da adolescência 

Os adolescentes desenvolvem-se dentro de múltiplos contextos: a sua família, a 

sua comunidade e o seu país. Vêm-se influenciados pelos seus colegas, familiares e por 

outras pessoas com quem contactam, assim como pelas organizações religiosas, 

escolares e pelos grupos a que pertencem. Também os meios de comunicação e a 

cultura em que estão inseridos os influenciam (Rice, 2000). 

Bronfenbrenner tenta salientar estes aspectos quando construiu o modelo 

ecológico para a compreensão das influências sociais no desenvolvimento humano; ou 

seja, a influência que o meio em que o indivíduo está inserido tem sobre si e a influência 

do indivíduo sobre o meio. 

Urie Bronfenbrenner, completou o seu Bacharelato em Psicologia e Música, em 

Haverstraw, no estado de Nova York. Fez Mestrado na Universidade de Harvard e o 

Doutoramento na Universidade de Michigan. Em 1979, após ter estudado o 

desenvolvimento de crianças em diversos contextos socioculturais e em diferentes 
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momentos históricos, desenvolveu a teoria sobre a ecologia do desenvolvimento humano. 

Segundo Bronfenbrenner (1996, p.18),  

“A ecologia do desenvolvimento humano envolve o estudo científico da 

acomodação progressiva, mútua, entre um ser humano activo, em 

desenvolvimento, e as propriedades mutantes dos ambientes imediatos em que a 

pessoa em desenvolvimento vive, conforme esse processo é afectado pelas 

relações entre esses ambientes, e pelos contextos mais amplos em que os 

ambientes estão inseridos”. 

 

Esta teoria de Bronfenbrenner emergiu devido ao facto deste criticar o modo 

tradicional de estudar o desenvolvimento humano, fora do contexto. A maioria dos 

investigadores estudavam a pessoa em desenvolvimento inserida num ambiente estático, 

sem considerar as múltiplas influências a que os sujeitos se viam expostos 

(Bronfenbrenner, 1979, 1996). 

Bronfenbrenner não considera o indivíduo uma tábua rasa em que o meio 

inscreve o seu impacto, mas assume o indivíduo em crescimento, um indivíduo dinâmico; 

considera também que a relação entre o indivíduo e o ambiente é caracterizada pela 

bidireccionalidade e reciprocidade. Ainda, segundo o autor (1996), o meio ambiente 

considerado relevante para os processos desenvolvimentais não é único, imediato, inclui 

também as interconexões entre ambientes, assim como as influências externas de meios 

mais amplos.   

Este meio ambiente ecológico concebe-se “topologicamente como uma 

organização de encaixe de estruturas concêntricas, cada uma contida na seguinte. Essas 

estruturas são chamadas de micro-, meso-, exo- e macrossistema” (Bronfenbrenner, 

1996, p.18).  

 O microssistema é definido pelo autor como “um padrão de actividades, papéis e 

relações interpessoais experienciados pela pessoa em desenvolvimento num dado 

ambiente com características físicas e materiais específicas” (p.18), ou seja, é o sistema 

ecológico mais próximo e compreende um conjunto de relações entre a pessoa em 

desenvolvimento e o seu ambiente mais imediato. 

 Podemos considerar como microssistemas o lar e a escola, por exemplo. Os 

microssistemas mudam quando os adolescentes entram ou saem de diferentes contextos 

sociais, ou seja, quando mudam de escola, por exemplo. Quando o adolescente sai de 

um microssistema conhecido, como a família, para integrar um novo microssistema como 

a escola ou o hospital, ocorre uma transição ecológica, que consiste numa mudança de 

posição da pessoa no meio ambiente ecológico, devido a uma mudança de papel, de 

ambiente.  
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Na generalidade, o microssistema dos pares aumenta a sua influência durante a 

adolescência, proporcionando reforços poderosos no que diz respeito à adaptação, 

popularidade, amizades e status (Rice, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O mesossistema consiste nas inter-relações entre ambientes nos quais a pessoa 

em desenvolvimento é um participante activo, podendo exemplificar, no caso dos 

adolescentes, as relações em casa, na escola, com os amigos. O mesossistema é um 

sistema de microssistemas e, de cada vez que o adolescente entra num novo ambiente, 

é formado ou ampliado um mesossistema. O desenvolvimento social do adolescente 

compreende-se melhor quando se consideram as influências de muitas fontes, umas em 

relação às outras (Rice, 2000).  

Segundo o autor atrás referido, um microssistema e um mesossistema podem 

reforçar-se mutuamente ou exercer forças opostas. Quando os valores básicos do 

microssistema e do mesossistema diferem, podem surgir problemas, já que a gestão da 

situação pode causar angústia ao adolescente.  

 O exossistema diz respeito aos ambientes que não implicam a pessoa em 

desenvolvimento como participante activo, mas nos quais ocorrem eventos que afectam, 

ou são afectados, por aquilo que acontece no ambiente em que está inserida a pessoa 

em desenvolvimento. Para os adolescentes, podemos referir como exossistema o local 

de trabalho dos pais, a rede de amigos dos pais ou dos irmãos. Para os adolescentes 

Figura1 – Meio ambiente ecológico 

Fonte: BRONFENBRENNER, Urie – A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais 
e planejados. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996 
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hospitalizados são todo o resto do hospital, tal como os outros serviços de especialidade, 

o refeitório, os espaços comuns do hospital. 

 Um macrossistema são as “consistências, na forma e conteúdo de sistemas de 

ordem inferior (micro-, meso- e exo-) que existem, ou poderiam existir, no nível da 

subcultura ou da cultura como um todo, juntamente com qualquer sistema de crença ou 

ideologia subjacente a essas consistências” (Bronfenbrenner, 1996, p.21), ou seja, o 

macrossistema consiste nas ideologias, costumes, moral e leis de uma determinada 

cultura, que influenciam o desenvolvimento social do adolescente.  

Em 1998, Bronfenbrenner apresentou a reformulação da sua teoria criticando a 

ênfase, conferida anteriormente aos contextos de desenvolvimento, deixando a pessoa 

em desenvolvimento para segundo plano. O novo modelo passa a ser chamado de 

bioecológico em vez de ecológico (Bronfenbrenner e Morris, 1998, cit. por 

Bronfenbrenner, 2005).  

Neste contexto, a concepção de desenvolvimento deixa de dar toda a importância 

aos processos psicológicos como a percepção, pensamento, motivação ou aprendizagem 

e dá ênfase ao conteúdo desses processos como o que é percebido pela pessoa. Assim, 

define desenvolvimento humano como uma mudança duradoura na maneira que uma 

pessoa percebe o seu ambiente e lida com ele (Bronfenbrenner, 1996). 

 O modelo bioecológico reforça a ênfase nas características biopsicológicas da 

pessoa em desenvolvimento; insere o constructo teórico processos proximais e 

reapresenta quatro aspectos multidireccionais inter-relacionados, o que é designado 

como modelo PPCT: pessoa, processo, contexto e tempo (Martins e Szymanski, 2004; 

Bronfenbrenner, 2005). 

Os processos proximais são entendidos como modos particulares de interacção 

entre o organismo e ambiente, que operam ao longo do tempo e por períodos estendidos 

de tempo. Compreendem os primeiros mecanismos que produzem o desenvolvimento 

humano, são como que os motores do desenvolvimento (Bronfenbrenner e Morris, 1998). 

No modelo PPCT, o primeiro aspecto, pessoa, diz respeito à consideração de 

qualquer um dos espaços de vida (valores, opiniões, objectivos, comportamentos, 

necessidades) do indivíduo em desenvolvimento. Segundo Martins e Szymanski (2004, 

p.65)  

“Características do tipo pessoais, como género ou cor da pele que podem 

influenciar na maneira pela qual outros lidam com a pessoa em 

desenvolvimento, como valores e expectativas que se têm na relação 

social devem ser consideradas. Qualidades pessoais como estas podem 

nutrir ou romper a operação de processos de crescimento psicológico. 
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Além disso, o autor aponta que nenhuma característica da pessoa pode 

existir ou exercer influência sobre o desenvolvimento isoladamente.”  

 

O segundo aspecto, processo, prende-se com o facto de o ser humano, para se 

desenvolver, necessitar de ter participação activa nesse processo, em interacção 

progressivamente mais complexa e recíproca com pessoas, objectos ou símbolos no 

ambiente imediato, regularmente e durante um período considerável de tempo (Martins e 

Szymanski, 2004). 

 O contexto, o terceiro aspecto do modelo PPCT, refere-se ao meio ambiente 

global em que o indivíduo se encontra e onde se desenrolam o seu desenvolvimento. 

Esse ambiente consiste nas quatro estruturas – micro, meso, exo e macrossistema – já 

abordado anteriormente.  

 O último aspecto, o tempo, está relacionado com o modo como as mudanças 

ocorrem ao longo do tempo, uma vez que a passagem deste determina diferenças em 

todas as sociedades (Bronfenbrenner e Morris, 1998).  

 Neste âmbito, surge o conceito de cronossistema, que consiste no conjunto de 

mudanças e transformações que ocorrem a nível da pessoa ou dos sistemas. “Inclui os 

padrões individuais de eventos de vida e as transições ao longo do ciclo de vida, assim 

como no contexto sócio-histórico” (Abreu, 2008 p.68).  

É essencial perceber que as transições ocorrem em-contexto, encontram-se 

inseridas num contexto sociocultural e, assim, variam em função do género, classe, 

cultura e período histórico (Schulenberg, Maggs e Hurrelman, 1997). 

 

 

1.3. Os processos de mudança na adolescência  

A adolescência dura quase uma década. Durante este período, os adolescentes 

sentem-se envolvidos numa tempestade de mudanças físicas, cognitivas e 

psicossocioculturais (Berger e Thompson, 1997). Para os adultos, a característica 

provavelmente mais significativa dos adolescentes é a multiplicidade de transformações 

físicas que experienciam (Sprinthall e Collins, 2003) mas, durante a adolescência, 

ocorrem também mudanças a nível cognitivo e de personalidade, que se revelam 

igualmente importantes.  

As mudanças físicas resultam do rápido crescimento em altura e peso, das 

alterações nas proporções e formas do corpo e na chegada da maturidade sexual, sendo 

complementadas pelas transformações cognitivas e psicossocioculturais que 

proporcionam oportunidades de crescimento na competência, autonomia, auto-estima e 

intimidade (Papalia e Olds, 2000). 
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Seguidamente abordaremos as mudanças ocorridas na adolescência, a nível 

físico, cognitivo e psicossociocultural. 

 

 

 Mudanças físicas 

“A característica isolada mais importante do desenvolvimento do adolescente 

consiste nas alterações que têm lugar no seu corpo. Antes da ocorrência dessas 

alterações, o adolescente não passa de uma criança, mas depois que ocorrem, tanto o 

rapaz como a moça passam a estar aptos a procriar” (Jersild, 1977).  

As transformações físicas da adolescência começam quando o hipotálamo 

estimula a glândula pituitária a segregar determinadas hormonas que estimulam os 

ovários, os testículos e as glândulas adrenais a produzir outras hormonas. Estas, por sua 

vez, provocam o surto de crescimento, que se caracteriza por um rápido processo de 

aumento da altura e do peso (Papalia e Olds, 2000; Sprinthall e Collins, 2003; Berger, 

2003). 

O esquema que se segue ilustra a sequência biológica da puberdade  

 

 

 

 

 

 

A puberdade começa com um sinal hormonal do hipotálamo para a hipófise. Esta, 

por sua vez, estimula as glândulas supra-renais e as gónadas. A hormona libertadora da 

gonadatrofina (GnRH) faz com que as gónadas aumentem imenso a produção das 

hormonas sexuais, nomeadamente o estrogénio nas meninas e a testosterona nos 

rapazes. Esta informação de aumento volta ao hipotálamo e hipófise, o que causa maior 

produção da hormona do crescimento (GH) e de GnRH e, assim, maior produção de 

hormonas sexuais, por parte das gónadas (Berger e Thompson, 1997; Berger, 2003). 

 

 

 

Figura 2 – Sequência biológica da puberdade 

Fonte: BERGER, Kathleen Stassen – O desenvolvimento da pessoa – do nascimento à terceira 

idade 5.ªedição. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2003 
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 Maturação sexual 

Para além das transformações no tamanho, na forma do corpo e na capacidade 

física resultantes do surto de crescimento, as transformações sexuais, responsáveis pela 

capacidade de procriação, são as alterações mais drásticas da pubescência e puberdade 

(Sprinthall e Collins, 2003). 

As transformações das características sexuais primárias são as que acontecem a 

nível dos órgãos sexuais que participam directamente na reprodução. Na mulher são os 

ovários, o útero, as trompas de Falópio e a vagina; no homem, os testículos, a próstata, o 

pénis e as vesículas seminais (Terry Faw, 1981).  

Durante a puberdade, os órgãos sexuais tornam-se muito maiores. Nas meninas, 

o útero aumenta de tamanho, nos meninos, os testículos crescem e, aproximadamente 

um ano depois, o pénis fica mais longo e o saco escrotal aumenta de tamanho e fica 

pendente (Berger, 2003). 

O acontecimento específico, para as meninas, para indicar o início da fertilidade, é 

a menarca, que é mais do que um acontecimento físico; é o símbolo concreto da 

transição de menina para mulher, podendo isto acontecer entre os 10 e os 16,5 anos 

(Papalia e Olds, 2000). 

No passado, enfatizavam-se os aspectos negativos da menstruação (desconforto 

e constrangimento que a podem acompanhar). Na sociedade contemporânea, as 

meninas começam a aceitar a menstruação de bom grado, apesar da confusão que 

sentem (Papalia e Olds, 2000). 

Nos meninos, o acontecimento comparável é a primeira ejaculação de líquido 

seminal contendo esperma (Berger, 2003). Esta primeira ejaculação (espermarca), ocorre 

em média pelos 13 anos, pode acontecer durante o sono, por masturbação, ou por 

contacto sexual com outra pessoa, com ou sem relação sexual. Actualmente, é através 

da masturbação que acontece a primeira ejaculação; poucas gerações atrás assumia-se 

a masturbação como um acto tão depravado, o que fazia indicar como momento da 

primeira ejaculação, o sono, enquanto estavam a sonhar (sonho húmido) (Berger e 

Thompson, 1997; Berger, 2003). 

No final da puberdade, os adolescentes encontram-se suficientemente maduros 

para se reproduzirem.  

As transformações das características sexuais secundárias são as que acontecem 

a nível das características do corpo que indicam o desenvolvimento sexual, embora não 

afectem directamente a capacidade reprodutiva (Berger, 2003). São referentes à 

aparência ou função do corpo, sendo estas a que causam maior preocupação aos 

adolescentes (Sprinthall e Collins, 2003; Berger, 2003; Berger e Thompson, 1997; 

Papalia e Olds, 2000). Existe, por parte dos adolescentes, uma preocupação enorme, e 
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por vezes exagerada, relativamente à imagem do seu corpo. Estas preocupações têm 

mais a ver com a opinião dos colegas, família e sociedade do que com os próprios 

indivíduos.  

Um exemplo de uma característica sexual secundária é a forma do corpo. Os 

meninos crescem mais do que as meninas e ficam mais largos nos ombros, ao passo que 

as meninas ficam mais largas nas ancas e ganham mais tecido adiposo, principalmente a 

nível dos seios.  

Para a maioria das meninas, o primeiro sinal da puberdade é o aparecimento dos 

“botões” dos seios, que pode acontecer por volta dos 8 anos (Sprinthall e Collins, 2003). 

A partir daí, os seios vão aumentando, pouco a pouco, durante quatro anos 

aproximadamente, alcançando o tamanho definitivo apenas quando terminam as 

mudanças da puberdade (Berger e Thompson, 1997). 

A segunda característica sexual secundária mais evidente é o aparecimento dos 

pêlos, primeiramente dos púbicos, depois dos pêlos nas axilas. Para muitos 

adolescentes, este é como que o primeiro sinal de que estão a amadurecer e, muitos 

deles, ficam ansiosos por que apareçam os primeiros pêlos. Os primeiros pêlos púbicos 

são lisos e claros (Berger e Thompson, 1997; Sprinthall e Collins, 2003), passando 

depois a ser retorcidos, mais fortes e mais escuros e cobrindo uma zona mais ampla.  

Os rapazes, para além da preocupação com os pêlos púbicos, ficam muitas vezes 

ansiosos, com o aparecimento dos pêlos faciais, a barba, que consideram um sinal de 

masculinidade, mas que é, muitas vezes, a última característica sexual secundária a 

desenvolver-se (Berger e Thompson, 1997).  

Outra característica sexual secundária é a voz, que se torna mais grave devido ao 

aumento de tamanho da laringe, sendo esta mudança mais perceptível nos rapazes 

(Berger, 2003). 

Também as glândulas sudoríparas, existentes nas axilas, região mamária, genital, 

anal e virilhas, exercem uma crescente actividade durante a puberdade, não atingindo um 

desenvolvimento completo até um estado bastante adiantado da puberdade (Jersild, 

1977).  

Ainda que a sequência destes acontecimentos seja muito parecida em todos os 

adolescentes, existe uma grande variação na idade de início da puberdade.  

 

 Efeitos psicológicos da maturação sexual precoce e tardia 

 Todos os adolescentes passam pelos acontecimentos pubertários segundo a 

mesma sequência, mas em idades diferentes.  

 O momento de aparecimento das transformações corporais tem um importante 

impacto psicológico, assim como as diferenças de crescimento (Jersild, 1977), sendo um 
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dos grandes paradoxos da adolescência, o conflito entre o desejo do adolescente afirmar 

uma identidade única e o ser exactamente como os seus amigos (Papalia e Olds, 2000). 

 Segundo estas autoras, qualquer aspecto diferente que distinga o adolescente da 

multidão pode ser perturbador, e uma maturação sexual precoce ou tardia pode abalar 

significativamente o adolescente. 

 De acordo com Berger e Thompson (1997), é mais difícil ser uma menina com 

maturação precoce que tardia pois as pressões e expectativas são maiores. Assim como 

é mais difícil para os rapazes sofrerem uma maturação tardia, pois os padrões sociais 

masculinos apontam para corpos maduros e força física.  

 Papalia e Olds (2000) fazem referência a estudos realizados por R.T. Gross & 

Duke (1980), por M. C. Jones (1957) e por Tanner (1978), que constataram que os 

meninos que apresentam um amadurecimento precoce são mais equilibrados, tranquilos, 

afáveis, populares entre os amigos e maior propensão a serem líderes, além de menos 

impulsivos do que aqueles que amadurecem tardiamente. Alguns estudos demonstraram 

também que os meninos que amadurecem mais cedo têm mais elevado desempenho 

cognitivo durante o final da adolescência e da idade adulta. 

 Papalia e Olds (2000) referem ainda estudos levados a cabo por Mussen & Jones 

(1957), Peskin (1967) e Siegel (1982) em que concluíram que os jovens com maturação 

tardia se sentiam inadequados, rejeitados e dominados, sendo mais dependentes, 

agressivos, inseguros e que eram mais rebeldes relativamente aos pais.  

 As meninas com maturação precoce parecem ser menos sociáveis, expressivas, 

equilibradas, mais introvertidas e tímidas, demonstrando atitudes negativas em relação à 

menstruação (M.C. Jones; Livison &Peskin; Ruble & Brooks-Gunn; Stubbs et al, cit. por 

Papalia e Olds, 2000). Têm tendência a reagir às preocupações dos outros com a sua 

sexualidade e ver-se diante de exigências sexuais apropriadas para a sua aparência mas 

não para a sua idade, podendo isto explicar porque razão alguns estudos concluíram que 

as meninas com amadurecimento precoce apresentam baixo desempenho educacional e 

ocupacional, (Stattin & Magnusson cit. por Papalia e Olds, 2000) não sendo isto 

observado em meninas de classe média alta, talvez explicado por serem menos 

vulneráveis à manipulação (Bubas cit. por Papalia e Olds, 2000).  

 Não é fácil generalizar sobre os efeitos psicológicos do momento de aparecimento 

da puberdade, pois eles dependem dos padrões do adolescente e das pessoas que o 

rodeiam. Os efeitos da maturação precoce ou tardia tendem a ser negativos quando os 

adolescentes apresentam uma elevada disparidade no seu crescimento, se encaram as 

diferenças como vantajosas ou não, e quando ocorrem mais situações stressantes na 

mesma época (Papalia e Olds, 2000).  
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 O que é necessário ter em atenção é que as alterações biológicas podem 

influenciar fortemente o desenvolvimento psicológico, uma vez que os adolescentes lhes 

atribuem grande significado, assim como os adultos e os colegas à sua volta (Sprinthall e 

Collins, 2003). Além disso, segundo os mesmos autores (pp.66-67), as transformações 

físicas que ocorrem na adolescência 

“são socialmente mediados pelas reacções do próprio adolescente e das outras 

pessoas. Nesta perspectiva, a auto-imagem e a auto-estima de um dado indivíduo 

reflectem as reacções subjectivas, dele próprio e dos outros, à sua maturação 

biológica. Além disso, estas transformações são determinadas pelos padrões 

sócio-culturais, pelas normas e pelas expectativas relativas às características 

físicas, amplamente defendidos numa sociedade ou cultura.” 

 

 As mudanças físicas que acabámos de enunciar são universais e visíveis, mas 

por si só, não transformam o adolescente num adulto. Para se alcançar a verdadeira 

maturidade impõem-se outro tipo de transformações, psicossocioculturais e cognitivas, as 

quais iremos abordar.  

 

 Mudanças cognitivas 

É indiscutível que a adolescência é uma fase em que ocorre desenvolvimento 

cognitivo, em que o indivíduo se liberta de constrangimentos e limitações do pensamento 

concreto, passando a ser capaz de pensar de forma formal, abstracta e virtual (Papalia e 

Olds, 2000; Sprinthall, 2003; Piaget e Inhelder, 1979). 

Embora nem todos os desenvolvimentistas aceitem a abordagem de Piaget sobre 

o desenvolvimento cognitivo, quase todos, ou mesmo todos, admitem que foi Piaget 

quem, até agora, nos descreveu de forma mais completa e profunda as mudanças 

cognitivas que ocorrem nos anos da puberdade e da adolescência (Lourenço, 1997). 

Jean Piaget dedicou a maior parte da sua carreira ao estudo de crianças e 

adolescentes, alguns dos quais acompanhou durante longos períodos de tempo. O seu 

desejo era traçar o desenvolvimento cognitivo, de modo a explicar por que razão as 

crianças mais novas parecem não ter as capacidades intelectuais que os adolescentes e 

os adultos possuem. O investigador concluiu que as capacidades cognitivas dos 

adolescentes se desenvolvem a partir das capacidades para pensar e raciocinar típicas 

das crianças mais novas. Cada nova capacidade é uma elaboração e uma integração de 

capacidades intelectuais anteriores. Piaget acreditava também que o desenvolvimento 

segue um padrão lógico uniforme a todos os indivíduos (Sprinthall e Collins, 2003). 

Para Piaget, cognição significava o pensamento ou processamento racional, um 

processo activo e interactivo. Sendo a cognição um processo permanente, de avanços e 
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retrocessos, entre o indivíduo e o meio envolvente, pode-se então afirmar que, o 

processo cognitivo é activo e não passivo, pois a pessoa afecta o meio e o meio afecta a 

pessoa, simultaneamente. É esta ideia de Interaccionismo que se destaca na teoria de 

Piaget (Piaget e Inhelder, 1979). 

Neste contexto, Piaget descreveu quatro períodos principais de desenvolvimento 

cognitivo: o estádio sensório-motor (do nascimento aos 2 anos); o estadio intuitivo ou pré-

operacional (2-7 anos); o estadio das operações concretas (7-12 anos) e o estadio das 

operações formais (12-16 anos).  

O adolescente, além de ser capaz de operar sobre conteúdos concretos, também 

é capaz de o fazer sobre conteúdos enunciados verbalmente, ou seja, desenvolve o 

pensamento formal ou abstracto (Lourenço, 1997). Adquirem a capacidade de pensar as 

possibilidades, de pensar através de hipóteses como forma de resolução de problemas e 

são capazes de planificar o seu pensamento, ou sejam, passam a pensar e raciocinar “de 

uma forma mais abstracta, especulativa e flexível (…) não estão limitados ao que 

percepcionam ou ao que já viram no passado (…) reconhecem que aquilo que 

apreendem constitui, apenas, uma possibilidade num conjunto de possibilidades; as 

coisas podem ser diferentes do que parecem” (Sprinthall e Collins, 2003, p.93)  

Para além de serem capazes de pensar de forma especulativa e flexível sobre 

objectos e situações, são também capazes de o fazer acerca dos seus próprios 

pensamentos e sobre os pensamentos das outras pessoas. Esta capacidade permite-lhes 

ter alguma compreensão sobre o modo como conhecem as coisas e sobre o que é 

necessário para resolver os problemas. Do mesmo modo, também desenvolvem o 

pensamento perspectivista, ou seja, consciencializam-se que diferentes pessoas podem 

ter diferentes perspectivas sobre a mesma situação e que a sua percepção é apenas 

uma entre um conjunto de possibilidades (Sprinthall e Collins, 2003). 

Uma das características do pensamento formal é ser hipotético-dedutivo 

(Lourenço, 1997), argumentando Piaget que a competência dedutiva emerge na 

puberdade e adolescência pois, segundo o autor, as suas provas formais, que apelavam 

fortemente ao raciocínio dedutivo, só eram bem resolvidas por pré-adolescentes ou 

pessoas mais velhas.  

O facto de os adolescentes serem capazes de pensar sobre o seu próprio 

pensamento e sobre os pensamentos dos outros, possibilita o aumento de tempo a 

pensar sobre si mesmos, sobre o seu futuro, sobre o modo de resolver os seus 

problemas. O adolescente vê-se diante de novos desafios, novas pessoas e novas 

decisões a tomar, e neste processo vai-se construindo a si, à sua identidade. É sobre 

isso mesmo que falaremos no ponto seguinte.  

 



33 
 

 Mudanças psicossocioculturais 

Embora as transformações biológicas sejam universais, as mudanças ligadas ao 

desenvolvimento psicossocial são vividas de modo diferente de indivíduo para indivíduo 

em função do tipo de família e da sociedade em que os mesmos estão inseridos 

(Behrman e Vaughan, 1990). 

Erik Erikson, certamente o autor mais importante no estudo da adolescência, 

desenvolveu a teoria psicossocial, em que defende que a tarefa mais importante da 

adolescência é a construção da identidade. Anteriormente ao seu trabalho, as teorias 

sobre a adolescência eram desactualizadas e artificiais. Segundo Sprinthall e Collins 

(2003, p.192): 

“Os pontos de vista de G. Stanley Hall reportavam-se à viragem do século, 

não sendo, por isso, adequados para os dias de hoje. Da mesma forma, a teoria 

oficial sobre a adolescência, derivada da psicanálise, é inadequada. Segundo esta 

perspectiva, a adolescência constitui, em grande parte, uma recapitulação dos 

períodos anteriores de desenvolvimento. O processo de crescimento do 

adolescente consiste, essencialmente, em atravessar pela segunda vez, os 

estádios infantis definidos por Freud – oral, anal e fálico.” 

 

 Erikson veio alterar as ideias acerca da natureza da adolescência, reconhecendo-

a como um estádio próprio. Este autor considera oito idades no desenvolvimento do ciclo 

de vida, desde o nascimento até à morte, debruçando-se sobre a dimensão psicossocial 

do desenvolvimento e considerando fundamentais as relações do indivíduo no meio em 

que se insere. Esses oito estádios são: 

1ª Idade – Confiança versus Desconfiança (0-18 meses) 

2ª Idade – Autonomia versus Dúvida e Vergonha (18 meses-3 anos) 

3ª Idade – iniciativa versus Culpa (3-6 anos) 

4ª Idade – Indústria/Mestria versus Inferioridade (6-12 anos) 

5ª Idade – Identidade versus Difusão/Confusão (12 – 18/20 anos) 

6ª Idade – Intimidade versus Isolamento (18/20 anos – 30 e tal anos) 

7ª Idade – Generatividade versus Estagnação (30 e tal – 60 e tal anos) 

8ª Idade – Integridade versus Desespero (depois dos 65 anos) 

 

 Erikson pensava que cada passo importante do desenvolvimento psicológico 

poderia ser caracterizado por dimensões bipolares específicas. A forma como o indivíduo 

resolvia, com êxito, estas crises bipolares em cada estádio, determinava o processo de 

crescimento saudável ou ao contrário (Sprinthall e Collins, 2003). 



34 
 

 A adolescência tem uma posição de destaque na teoria de Erikson, sendo 

considerada por ele como uma crise normativa, uma fase normal com mais conflitos. 

Durante este período, a pessoa deve estabelecer um sentido da identidade pessoal, 

evitar os perigos da confusão de funções e evitar a difusão da identidade (Rice, 2000). 

 Cada um dos estadios é considerado um potencial ponto de viragem, 

determinando um desenvolvimento saudável ou um desenvolvimento patológico. A 

adequação com que é resolvida cada crise é um aspecto essencial, pois o processo de 

crescimento saudável envolve a procura do equilíbrio, através da resolução positiva de 

uma crise. Esta resolução permite o desenvolvimento até ao estádio seguinte (Sprinthall 

e Collins, 2003).   

 É durante adolescência que o indivíduo se questiona sobre as construções dos 

períodos anteriores, próprios da infância. Assim, o adolescente, vendo-se assaltado por 

tantas transformações, quer fisiológicas, cognitivas ou psicossocioculturais, sente a 

necessidade de rever as suas posições infantis frente à incerteza dos papéis adultos com 

que se defronta. A crise de identidade é marcada, também, por uma confusão de 

identidade, obviamente uma experiência normativa e necessária (Erikson, 1998). 

Esta crise de identidade desencadeará um processo de identificações com 

pessoas, grupos e ideologias que se tornarão uma espécie de identidade provisória ou 

colectiva, no caso do grupo de pares, até que a crise em questão seja resolvida e uma 

identidade autónoma seja construída. 

Normalmente surge também uma tónica de conflito entre os adolescentes e os 

pais, personagens com quem os adolescentes deixam de se identificar e, no seu 

processo de autonomização, acabam por instalar-se diferenças de pensamento 

propiciadoras de conflito, situação esta que acaba por acalmar mais para o fim do 

processo de construção da identidade e autonomização (Berger e Thompson, 1997; 

Papalia e Olds, 2000; Sprinthall e Collins, 2003). 

Esta confusão de identidade faz com que o adolescente procure identificar-se, 

encontrando outros “iguais” e formando os seus grupos. A necessidade de partilhar os 

seus receios e de padronizar as suas atitudes e ideias, faz do grupo um lugar 

privilegiado, pois lá sente-se igual a tantos outros. Lá sente existir uniformidade de 

comportamentos, pensamentos e hábitos. Paulatinamente, o adolescente sente-se 

detentor de uma identidade social e pessoalmente construída (Berger e Thompson, 1997; 

Papalia e Olds, 2000; Sprinthall e Collins, 2003). 

Erikson considera a resolução da crise de identidade pessoal a principal tarefa da 

adolescência, em que o indivíduo tenta adaptar o sentido do eu às mudanças físicas da 

puberdade, além de desenvolver uma identidade sexual madura, procurar novos valores 

e fazer uma escolha ocupacional. 
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A base da nossa personalidade adulta assenta no auto-conceito e no conceito que 

os outros têm de nós. Se esta base for sólida, originará uma forte identidade pessoal; se 

isso não acontecer, a consequência será aquilo a que Erikson chama identidade difusa 

(Sprinthall e Collins, 2003).  

Um aspecto interessante da teoria de Erikson é o conceito de adolescência como 

moratória psicossocial, ou seja, como um período intermédio admitido socialmente, 

durante o qual o indivíduo pode encontrar um lugar na sociedade através da 

experimentação de funções. Sendo assim, a adolescência converte-se num período para 

experimentar e analisar vários papéis, sem assumir nenhum deles, tentando ajustar-se 

àqueles que melhor se coadunam com os seus sonhos e os seus projectos. (Erikson, 

1998) 

Alguns adolescentes têm um período de moratória muito curto, realizando cedo as 

suas escolhas, avançando logo para o investimento e compromisso e, portanto, com 

reduzida exploração. Outros, pelo contrário, vivenciam inúmeras experiências, e só muito 

mais tarde assumem investimentos. Existe uma grande variedade de dimensões a 

explorar e mudanças a efectuar, pelo que o nível de exploração pode ser diferente em 

cada área da sua identidade, ou seja, se numa dessas áreas o adolescente está em 

exploração activa, noutra pode já ter realizado uma escolha, e ainda noutra pode nem 

sequer ter começado a experimentar coisas diferentes (Papalia e Olds, 2000; Berger e 

Thompson, 1997). 

Assim, a construção da identidade é pessoal e social, acontecendo de forma 

interactiva, através de trocas entre o indivíduo e o meio em que está inserido. Erikson 

(1998) enfatiza que a identidade não deve ser vista como algo estático e imutável, mas 

como algo em constante desenvolvimento. Os adolescentes desenvolvem-se dentro de 

múltiplos contextos; a sua família, a comunidade, o país e vêm-se influenciados por estes 

e por todas as pessoas com quem entram em contacto, assim como pelas organizações 

religiosas, escolas e os grupos a que pertencem. Também os meios de comunicação e a 

cultura em que estão inseridos os influenciam (Rice, 2000). 

Ruth Benedict (1983), uma antropóloga americana, diz-nos que cada cultura 

selecciona algumas características aceites como formas adequadas de conduta das 

pessoas que fazem parte dessa cultura. A sociedade e o indivíduo não são coisas 

antagónicas, o indivíduo só atinge o seu potencial máximo dentro das potencialidades da 

sociedade em que está inserido e a sociedade, por sua vez, não contém nenhum 

elemento que não seja contribuição de um indivíduo. Ou seja, a adolescência é encarada 

de diferentes modos em diferentes culturas, umas dando mais importância aos aspectos 

fisiológicos, outras aos aspectos psicossociais e cognitivos.  
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Assim, os investigadores da saúde dos adolescentes devem estar cientes da 

sociedade em que estão inseridos os adolescentes em estudo e que estes são 

construtores activos, decisores e modeladores do seu ambiente e não simples recipientes 

passivos das influências desse (Schulenberg, Maggs e Hurrelmann, 1997).  
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 2. Transições: um conceito central de enfermagem 

 

 O conceito de transição será abordado neste segundo capítulo, assim como a 

teoria de médio alcance de Meleis e as transições como foco de atenção em 

enfermagem. 

 

 

 2.1. Conceito de transição 

 O termo transição provém do latim transitiõne que significa mudança, passar de 

um estado, assunto, período ou lugar para outro (Abreu, 2008). Este termo é utilizado de 

diversas maneiras em diferentes disciplinas como a música, história, metalurgia, 

geografia, antropologia, ciências da saúde, com discussões que vão desde a mudança no 

nível molecular, a mudanças pessoais e de desenvolvimento, e também para países em 

transição. A literatura frequentemente usa a palavra transição para descrever um 

processo de mudança na vida ou alterações na saúde e ambiente social (Kralik, Van 

Loon e Visentin, 2006). 

 As transições são um conceito de interesse em enfermagem (Meleis, 1997; 

Zagonel, 1998; Zagonel, 1999; Meleis, 2007). A enfermagem tem-se debruçado sobre as 

transições, estas recaem sobre o domínio desta ciência quando estão relacionadas com 

a saúde ou a doença ou quando as respostas à transição se manifestam nos 

comportamentos relacionados com a saúde (Zagonel, 1999). Os enfermeiros lidam com 

pessoas que se encontram a experienciar transições, a antecipar transições a completar 

o seu processo (Meleis and Trangenstein, 1994 cit. por Meleis, 1997). Facilitar a transição 

é o foco central da enfermagem.   

  A transição é um conceito de extrema importância para a enfermagem e, num 

mundo instável como aquele em que vivemos, são as mudanças que ocorrem na vida 

das pessoas que estão a atrair a atenção dos profissionais, especialmente os 

enfermeiros, favorecendo o desenvolvimento de novas perspectivas, de reflexão e 

criatividade para a realidade presente, conduzindo a uma revisão na mentalidade e nos 

valores sociais (Zagonel, 1999). 

 Quando o indivíduo vivencia situações de stress e desequilíbrio, necessita 

adaptar-se, mobilizando os seus recursos para enfrentar os problemas, para resolver de 

forma adequada a transição que está a ocorrer. Transição é o processo psicológico pelo 

qual a pessoa passa para ultrapassar uma nova situação (Bridges, 1991) sendo geradora 

de mudança e crescimento (Zagonel, 1998). 

 Assim, pode dizer-se que a mudança é externa e a transição é interna, para a 

mudança funcionar, a transição tem de ocorrer. O ponto de partida para a transição não é 
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o que a causa, mas o resultado final que a pessoa alcança e que faz ultrapassar a 

situação anterior (Bridges, 1991). 

 Ao longo da sua vida, as pessoas experimentam mudança e transição, tendo como 

resultado o estabelecimento de novas redes de relacionamento, novos comportamentos e 

novas autopercepções. A transição permite crescer, não só em tamanho, “mas permite 

uma mudança na natureza humana, um movimento em direcção a um cada vez maior 

nível de organização, perspectiva, actuação e capacidade individuais” (Zagonel, 1998, p. 

57). 

 Uma transição ocorre se há mudança nos pressupostos a respeito de si mesmo e 

do mundo e, provocando uma mudança correspondente no comportamento e 

relacionamento da pessoa (Zagonel, 1998). 

 Ainda segundo esta autora, a transição não é tanto a mudança mas sim a 

percepção da mudança. A adaptação à transição inclui a integração da transição à vida 

da pessoa. Assim, pode dizer-se que existem duas fases, a aguda em que a energia é 

direccionada no sentido de minimizar o impacto do stress, e a fase de reorganização, em 

que a nova realidade é enfrentada e aceite.  

  Para Meleis (1997, 2007), transição, é uma passagem ou movimento de um 

estado, condição ou lugar para outro, podendo afirmar que a vida se constitui como uma 

transição. Para esta autora, transição denota uma mudança no estado de saúde, nos 

papéis relacionais, expectativas ou habilidades. Denota mudanças nas necessidades de 

todos os sistemas humanos. A transição requer que a pessoa incorpore um novo 

conhecimento, altere o seu comportamento e as definições de si própria no contexto 

social.  

 Ainda segundo Zagonel (1998),  

“Transição é um conceito relevante a muitos interesses em 

enfermagem. Sabe-se que um indivíduo comumente encontra-se em um certo 

equilíbrio homeostático, mas quando se confronta com estresse e situações 

que exigem a utilização de seus recursos de enfrentamento e adaptação e não 

obtém sucesso, ocorre desequilíbrio. A transição pode ser utilizada como 

geradora de mudança e crescimento. Essa perspectiva aponta para a ênfase 

na compreensão dos problemas que as pessoas desenvolvem à medida que 

se movimentam juntas através da vida. Esse movimento é transição” (sic) (cit. 

por Machado e Zagonel, 2003, pp.26-27). 

  

 Kralik, Van Loon e Visentin (2006) definem transição como um processo de 

passagem, durante o qual a pessoa redefine a sua autopercepção, o seu self, em 

resposta a acontecimentos perturbadores que ocorrem na sua vida. 
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 Patsdaughter e Killien (1990) afirmam que a transição representa o processo de 

mover-se de um período de certeza e estabilidade, para uma fase de incerteza e 

instabilidade, até alcançar um novo período de certeza e estabilidade. Também acreditam 

que a transição resulta em mudanças na autopercepção, na percepção do outro e do 

mundo que o rodeia, o que se reflecte em mudanças nos comportamentos e 

relacionamentos sociais (cit. por Zagonel, 1998).  

 Bronfenbrenner (1996) define transição como a passagem de um estado ou de 

uma situação para outro, ao longo do ciclo de vida. 

 Giddens (1991) define transição como uma situação ou momento crítico, que 

influenciam o trajecto e projectos de vida. Pode envolver perdas e ganhos sendo o luto, 

após uma perda relevante, importante para uma definição positiva de si.  

 Schlossberg define transição “como um acontecimento ou não acontecimento que 

resulta em mudanças na esfera das interacções, rotinas, crenças e papéis. A mudança 

pode ocorrer no indivíduo independentemente deste ter ou não consciência da transição 

(cit. por Abreu, 2008, p.37).  

 As transições podem ser iniciadas por acontecimentos não controlados 

individualmente (p.ex. o nascimento, a educação dos filhos, saída dos filhos de casa, 

morte) ou podem ser provocadas (casamento, gravidez, mudança de profissão) (Chick e 

Meleis, 1986, cit. por Zagonel, 1999). Ainda segundo estas autoras, os profissionais de 

enfermagem podem actuar no período anterior à transição esperada, preparando os 

indivíduos para a mudança de papéis e prevenindo as consequências dessa mudança de 

papéis.  

 A transição tem uma característica essencialmente positiva, uma vez que 

enfrentar situações de transição pode conduzir a um alcance de maior maturidade, mas 

também pode desencadear estabilidade, provocando consequências emocionais 

profundas. Se o indivíduo percepcionar a situação da transição como uma possibilidade 

de perdas e ganhos, isto pode auxiliá-lo na adaptação a essa mesma situação (Maas e 

Zagonel, 2005). Os indivíduos podem vivenciar mais que uma transição 

simultaneamente, sendo de extrema importância que, quem as vivencia, esteja ciente 

que estas transições estão a ocorrer e que se comprometa no processo de as 

ultrapassar, buscando informação, suporte e procurando novas formas de viver e estar, 

de forma a modificar situações anteriores e dar sentido às novas circunstâncias (Meleis et 

al, 2000).  

 

 

 

 



40 
 

 2.2. A teoria de médio alcance de Meleis 

Afaf I. Meleis começou a questionar-se sobre a natureza das transições e as 

respostas humanas a estas nos anos 80. A autora acredita que este interesse surgiu 

devido ao desenvolvimento desta temática em Enfermagem, ao seu crescente interesse 

pela saúde dos indivíduos imigrantes e pela transição para o papel materno e, também, o 

facto de se questionar sobre o que podem os profissionais de enfermagem fazer para 

ajudar os indivíduos no processo de aquisição de novos papéis, para manter hábitos 

saudáveis e para diminuir a susceptibilidade para adoecer. Desde aí tem desenvolvido 

um excelente trabalho nesta área, na qual desenvolveu a sua Tese de Mestrado e 

Doutoramento, tendo escrito livros e muitos artigos em conjunto com outros autores 

(Meleis, 2007). 

Num mundo constantemente em movimento, em mudança e a aprender a lidar 

com estas mudanças, as experiências humanas e as suas respostas às transições 

tornaram-se foco da atenção da enfermagem. Assistir os indivíduos e as comunidades a 

lidar com as transições que afectam a sua saúde emergiu como um desafio para os 

profissionais de enfermagem, quer antes, durante e depois da mudança (Meleis, 2007). 

 Transição, para Meleis (1997, 2007), é a passagem de um estado, condição ou 

lugar para outro. A transição significa mudança na situação de saúde, no ambiente 

relacional, nas expectativas ou habilidades. A transição exige que a pessoa se envolve 

no processo de resolver o acontecimento ou não acontecimento, integre um novo 

conhecimento, de modo a alterar o seu comportamento e as definições de si própria no 

contexto social.  

A teoria de médio alcance das transições de Meleis resultou da revisão de 

literatura em enfermagem, que abordava as transições, como conceito ou estrutura. O 

modelo explora tipos de transições, propriedades universais da transição, condições 

(inibidoras ou facilitadoras) da transição, indicadores de transições saudáveis e 

estratégias terapêuticas de enfermagem. 

A revisão e a análise permitiu verificar que os profissionais são confrontados com 

três tipos de transições: (1) a desenvolvimental, (2) a situacional e (3) a de saúde-

doença. Posteriormente emergiu um quarto tipo de transição, (4) a organizacional 

(Meleis, 2007). (Imagem 3) 

As transições desenvolvimentais compreendem processos de maturação desde o 

nascimento até à morte; a situacional consiste em eventos, esperados ou não, que 

desencadeiam alterações e levam a pessoa a enfrentar e a adaptar-se à nova situação 

que desencadeou a mudança; a transição de saúde-doença inclui as mudanças 

biopsicossociais e espirituais que influenciam a adaptação do indivíduo ao ambiente. A 
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quarta transição, a organizacional, relacionada com o contexto social, político, económico 

e ainda com as mudanças na estrutura e na dinâmica da organização.  

Duas significativas transições desenvolvimentais podem estar associadas com 

problemas de saúde (psíquicos ou físicos), que é o caso da transição da infância para a 

adolescência (com problemas associados de consumo de substâncias, gravidez, 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), entre outros), e o caso da transição da idade 

adulta para a terceira idade (problemas relacionados com o envelhecimento e a 

identidade, aposentação e doenças crónicas) (Meleis, 1997, 2007). 

Face a qualquer uma destas transições, a pessoa necessita mobilizar as suas 

forças internas e externas para enfrentar, superar e adaptar-se às mudanças que se 

instalam (Meleis, 2007; Zagonel, 1999). Estas quatro transições são aquelas que a 

enfermagem antecipa, avalia, diagnostica, lida e ajuda os outros a lidarem. Durante as 

transições há perda de ligações, suportes sociais, objectivos significativos e até 

mudanças dos objectivos da família (Meleis, 2007). 

As transições podem ser iniciadas por eventos não controlados individualmente 

(p.ex. o nascimento, a educação dos filhos, saída dos filhos de casa, morte) ou podem 

ser provocadas (casamento, gravidez, mudança de profissão). 

 Apesar da diversidade de transições, existem algumas semelhanças entre elas, 

que se denominam, propriedades universais das transições (Figura 3). Entre estas 

propriedades incluem-se as transições como processos que ocorrem ao longo do tempo, 

que ocorrem devido a um acontecimento significativo, que envolvem desenvolvimento, 

fluxo e movimento e têm repercussões a nível da identidade, papéis sociais e padrões de 

comportamento e podem seguir um determinado padrão (Zagonel, 1999; Meleis et al, 

2000; Abreu, 2008) 

 O processo da transição é influenciado por várias condições (Figura 3), tais como 

os significados, as expectativas, níveis de conhecimento e habilidades, ambiente, níveis 

de planeamento e bem-estar emocional e físico (Schumacher e Meleis, 1994 cit. por 

Meleis, 1997).  

Os profissionais de enfermagem não lidam com as transições dos indivíduos, 

famílias ou comunidades, isolados do ambiente em que os indivíduos se encontram 

inseridos. A forma como os seres humanos respondem às transições e o modo como o 

ambiente afecta essas respostas são questões fundamentais para a enfermagem (Meleis, 

2007), assim como o significado que as pessoas atribuem ao processo de transição e as 

estratégias e estrutura física, cognitiva e emocional que possuem para responder à 

transição com que se deparam. 
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As transições são multidimensionais e os significados que lhes estão associados, 

são importantes na medida em que permitem definir a intensidade e a natureza das 

consequências que a transição causa na pessoa. Deste modo, são indicadores de 

transições saudáveis o bem-estar subjectivo, domínio do papel e o bem-estar das 

relações (Schumacher e Meleis, 1994, cit. por Meleis, 1997 e Meleis, 2007) (Figura 3). 

 Os pressupostos básicos que devem acompanhar as estratégias de cuidado 

realizadas pelo enfermeiro a um cliente em transição inserem-se na compreensão da 

transição a partir da perspectiva de quem a experiencia e identificação das necessidades 

para o cuidado com essa abordagem. É necessário considerar os factores que medeiam 

os processos de transição (Figura 3), ou seja, os individuais, os ambientais e as 

terapêuticas de enfermagem que incluem as acções de promoção da saúde e acções 

preventivas à transição, quando é previsível que o evento ocorra, e as estratégias de 

intervenção quando o evento já ocorreu ou está em andamento (Meleis, 1997; Zagonel, 

1999; Meleis, 2007).  

 Esta teoria “tem potencial para facultar aos profissionais de enfermagem um 

quadro de referências consistente, capaz de ajudar a identificar estratégias e 

intervenções de enfermagem dirigidas a pessoas em transição” (Abreu, 2008, p.45). 

 

 

 

Figura 3 – Teoria das transições de Meleis 

Fonte: MELEIS Afaf I. – Theoretical Nursing: Development & Progress, 1997 
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2.3. As transições como foco de atenção em enfermagem 

 A importância do processo da transição para a actuação da enfermagem reflecte-

se em estudos realizados por enfermeiros, no âmbito das transições. É frequente os 

enfermeiros estudarem variadas situações de transição, como forma de desenvolverem 

um corpo de conhecimentos que os torne habilitados a prestar cuidados de crescente 

qualidade, tais como a adaptação do doente dependente no regresso ao seu domicílio 

(Almeida, 2005; Campos, 2008), da pessoa à sua nova condição de parentalidade 

(Machado e Zagonel, 2003; Souto, 2010), das transições na adolescência (Armond, 1996; 

Ferreira, 1996; Mendes, 1996; Melo, 1997; Guzman e Cano, 2000; Almeida, 2004; Maas, 

2006; Silva, 2006), da adaptação a uma identidade profissional (Fernandes, 1998) entre 

outros.  

Os enfermeiros são, muitas vezes, os primeiros cuidadores dos utentes e suas 

famílias, que estão a experienciar uma transição. Estão atentos às mudanças e 

exigências impostas pela situação de transição e são também os agentes que preparam 

os indivíduos para as transições, e também ajudam as pessoas a desenvolver 

competências para lidar com essa situação (Meleis et al, 2000). 

Quando o indivíduo se encontra a vivenciar situações de stress e desequilíbrio, 

necessitando adaptar-se, encontra-se num processo de transição, que pode ser 

classificada em desenvolvimental, situacional, saúde-doença ou organizacional.  

A enfermagem, como profissão, actua em interacção com o seu cliente, orientada 

por uma visão humanística (Maas e Zagonel, 2005). Ou seja, uma equipa de enfermagem 

deve ser dotada de sensibilidade e perspicácia pois, para além do conhecimento 

científico que fundamenta a sua prática, a enfermagem cuida no sentido de promover a 

adaptação do indivíduo a processos de transição a que se vê sujeito.  

O adolescente encontra-se numa transição desenvolvimental, a adolescência, em 

que se vê palco de transformações físicas e se lhe impõe a construção da identidade, 

entre muitos outros desafios. Esta fase da vida, mesmo ocorrendo em circunstâncias 

normais é considerada, por si só, um momento de crise (Neto, 2007; Maas e Zagonel, 

2005). A esta transição junta-se a transição saúde-doença, ao passar de uma condição 

saudável para uma condição de doença, provocando insegurança e ansiedade. Esta 

transição acarreta uma outra, a hospitalização, que acentua esses sentimentos. A 

hospitalização constitui-se como uma transição situacional. 

Assim sendo, o adolescente hospitalizado encontra-se a vivenciar três transições 

em simultâneo, uma transição desenvolvimental, uma transição de saúde-doença e uma 

situacional. Isto exige especial atenção por parte da equipa de enfermagem, devendo 

esta ser detentora de um corpo de conhecimentos sobre transição, de habilidades de 

comunicação e sensibilidade para compreender a essência dessa vivência pelo 
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adolescente. Sendo a situação da hospitalização uma situação de tripla transição, torna-

se imperativo estudar os sentimentos, as necessidades do adolescente hospitalizado, 

assim como a representação que possuem de uma Unidade de Adolescentes. 

Como já foi referido anteriormente, a transição é um conceito central para a 

enfermagem, sendo também o seu grande desafio, sendo necessário desenvolver novas 

perspectivas, reflexão e criatividade para responder às solicitações do cliente (Zagonel, 

1999). 

Ainda segundo Chick e Meleis (1986), a enfermagem pode actuar no período 

anterior à transição esperada, preparando para a mudança de papéis e pode actuar na 

prevenção dos efeitos negativos sobre o indivíduo. As autoras consideram que a 

transição é essencialmente positiva, pois a pessoa ao experienciar o evento, alcança 

uma maior maturidade e estabilidade (cit. por Zagonel, 1999). 

De acordo com Zagonel (1999), o cuidado ao indivíduo que experiencia uma 

situação de transição deve assentar na compreensão dessa mesma situação a partir da 

perspectiva do seu cliente e, partindo desta abordagem, devem-se identificar as 

necessidades de cuidado desse mesmo cliente. Devem ser sempre considerados os 

factores que medeiam os processos de transição, sendo eles, os individuais, os 

ambientais e as terapêuticas de enfermagem. Devem ser também incluídas as acções 

preventivas à transição e as estratégias de intervenção quando o evento já ocorreu ou 

está em andamento. Isto porque segundo Zagonel (1999, p.28), “a transição será melhor 

sucedida ao conhecer-se: o que desencadeia a mudança; a antecipação do evento; a 

preparação para mover-se dentro da mudança; a possibilidade de ocorrências múltiplas 

de transições simultaneamente. 

Apenas os enfermeiros se interessam em articular as transições 

biopsicossocioculturais, não apenas para conhecer mas para perceber a importância do 

que sabem e, em particular, para ter meios de usar efectivamente esse conhecimento 

(Meleis, 1997). Ainda segundo esta autora, é suposto o enfermeiro conhecer as 

necessidades do seu cliente. 
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 3. Saúde, doença e hospitalização 

 

Neste terceiro e último capítulo do enquadramento teórico, falta-nos abordar o 

conceito de saúde, mais especificamente o de saúde do adolescente. Representando os 

adolescentes uma faixa etária saudável, existem no entanto, vulnerabilidades a que se 

encontram sujeitos, do que falaremos um pouco a seguir. E como o nosso foco de 

atenção é o adolescente hospitalizado, terminaremos com a abordagem ao adolescente 

hospitalizado numa Unidade de Adolescentes.  

 

 

3.1. Saúde do adolescente 

 A saúde sempre foi, ao longo da história da humanidade, procurada e valorizada 

(Green e Simons-Morton,1988). Deste modo, foram feitas várias tentativas para a sua 

definição, o que se revelou uma tarefa árdua, uma vez que esta é experimentada e vivida 

de forma diferente de pessoa para pessoa, tendo em conta a percepção que cada 

indivíduo ou comunidade têm acerca dos acontecimentos da vida, inseridos num 

determinado momento e contexto (Rodrigues, Pereira e Barroso, 2005). 

O conceito de saúde foi sendo modificado ao longo dos tempos. No período da 

Revolução Industrial, com as novas descobertas e evolução tecnológica, foi representada 

como ausência de doença (Dallari, 1988). 

 Tendo como objectivo inverter esta visão reducionista do conceito de saúde, a 

OMS, desde 1948, diz-nos que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, não consistindo apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Mas este 

conceito incute um carácter estático, uma vez que não inclui os aspectos adaptativos da 

pessoa face às suas perturbações e ao meio ambiente com que interage (Viana, 2001). 

O binómio saúde/doença, apesar de não ser bem aceite devido ao seu carácter 

muito reducionista e limitado, mantém-se poderoso no subconsciente colectivo da 

sociedade sobre o qual exerce ainda grande influência (Green e Simons-Morton, 1988). 

 Em 1978, a Conferência de Alma-Ata sobre Cuidados de Saúde Primários 

reconheceu a saúde como uma meta social fundamental, incutindo um novo rumo à 

política de saúde, pois deu ênfase à participação da população e à cooperação entre 

vários sectores da sociedade, assumindo os Cuidados de Saúde Primários como a sua 

base (OMS, 1988). 

 Tendo como ponto de partida os progressos alcançados com a Declaração de 

Alma-Ata, a Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde (OMS, 1986), foi apresentada 

com o objectivo de promover a Saúde para Todos. 
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 Neste contexto, a saúde passou a ser entendida como um recurso do dia-a-dia e 

não como uma finalidade de vida. Consiste num conceito positivo que enfatiza os 

recursos sociais e pessoais, assim como as capacidades físicas (Matos et al, 1998). 

 Também Cristophe Dejours (1986), um psicanalista interessado na temática da 

saúde no trabalho, refere que cada homem, mulher ou criança tem saúde quando tem 

meios de traçar o seu caminho, de forma a obter o bem-estar físico, psíquico e social (cit. 

por Budó, Gonzales e Beck, 2003). 

Hurrelman (1990) define saúde como uma sensação objectiva e subjectiva de 

bem-estar, que se verifica quando o desenvolvimento físico, psicológico e social da 

pessoa estão em harmonia (cit. por Schulenberg, Maggs e Hurrelman, 1997). 

É neste âmbito que emerge o conceito de Saúde positiva, uma vez que a saúde 

se define pela positiva, pela presença de características (bem-estar físico, social, 

emocional) e não pela sua ausência (doença). Além disso, a saúde positiva deve ser 

enquadrada em termos individuais, interpessoais e ambientais, já que o seu significado 

varia de grupo para grupo, de cultura para cultura (Matos et al, 2006). 

Definir saúde implica abordar o conceito de bem-estar. Este é definido pelo 

Conselho Internacional de Enfermagem (2005, p.95) como “saúde com as características 

específicas: imagem mental de se sentir bem, de equilíbrio, contentamento, amabilidade 

ou alegria e conforto, usualmente demonstrada por tranquilidade consigo próprio e 

abertura para as outras pessoas ou satisfação com a independência”.  

A saúde é considerada um direito humano fundamental e, na Carta de Ottawa 

(OMS, 1986), são definidos pré-requisitos para a saúde, tais como paz, meios 

económicos adequados, alimentação e abrigo, ecossistema estável e uso de meios 

sustentáveis. “O reconhecimento destes pré-requisitos realça as ligações entre as 

condições sociais e económicas, o envolvimento físico, os estilos de vida saudáveis e a 

saúde” (Matos et al, 1998, p. 16). 

De acordo com o MS (2004), os adolescentes são o grupo etário mais saudável 

que apresenta, como principais causas de morbilidade, as doenças do foro oncológico, a 

asma, diabetes mellitus e outras formas de doença crónica ou de deficiência. As 

principais causas de morte são externas e os tumores malignos, notando-se uma 

significativa diferença entre as causas externas de morte dos adolescentes do sexo 

masculino e do sexo feminino. 

 “Constata-se que actualmente com o desenvolvimento das ciências da saúde, a 

criança que morria precocemente, portadora de patologias predominantes da infância, 

hoje consegue alcançar a adolescência alterando o perfil de morbi-mortalidade, elevando 

o percentual de adolescentes que se hospitalizam” (Almeida, 2004, p.46). 
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 Ainda segundo esta autora, outro factor determinante são as dramáticas 

transformações da sociedade, que confrontam os adolescentes com uma realidade para 

a qual não estão preparados, multiplicando-se os factores de risco. 

De facto, como os adolescentes são normalmente saudáveis, a sua saúde é 

particularmente dependente dos comportamentos adoptados, influenciados pelo 

ambiente em que o adolescente se insere. Comportamentos como o uso e abuso de 

álcool e substâncias, violência, suicídio, relações sexuais desprotegidas, graves erros 

alimentares constituem as maiores ameaças à saúde dos adolescentes (DiClemente, 

Hansen e Ponton, 1996). 

Neste contexto, torna-se imperativo estudar os comportamentos de saúde dos 

adolescentes e o que os influencia, pois só deste modo se contribui para sejam 

desenvolvidas políticas de promoção e educação para a saúde (Matos et al, 2006). 

Assim sendo, a adolescência, como período de desenvolvimento com alterações 

físicas, psicológicas, socioculturais e cognitivas caracterizadas por esforços para 

confrontar e superar novos desafios, é considerada um período crítico para o 

desenvolvimento de comportamentos e atitudes saudáveis incluindo responsabilidades e 

direitos sobre a saúde (DiClemente, Hansen e Ponton, 1996).  

 Segundo Rocha (1995), a adolescência é uma idade chave de aprendizagem, 

uma vez que é nesta fase da vida em que se consolidam valores relacionados com a 

saúde, e em que se promovem decisões acerca de comportamentos que têm 

consequências importantes para a saúde futura.  

 É por isso de extrema importância que os profissionais de saúde e a comunidade 

privilegiem uma actuação essencialmente direccionada para a promoção da saúde, de 

modo a capacitar os adolescentes a controlarem a sua saúde pois, “para atingir um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social, o indivíduo ou o grupo devem estar 

aptos a identificar e realizar as suas aspirações, a satisfazer as suas necessidades e a 

modificar ou adaptar-se ao meio” (OMS, 1986, p.1). 

Um inquérito realizado com jovens portugueses em que estes eram questionados 

sobre aspectos da sua vida afectiva e sexual (Matos, Gomes, Silvestre, Fernandes, 

Jorge, Nunes, Bizarro, Frazão, Canha & Duarte, 1994 cit. por Matos 2006) chegou a uma 

conclusão interessante. Concluiu que os jovens estavam em geral bem informados no 

que diz respeito à prevenção da gravidez não desejada e às doenças sexualmente 

transmissíveis, no entanto tinham por vezes dificuldades em transformar esses 

conhecimentos em comportamentos de saúde saudáveis. “É nesta discrepância entre 

informação e adopção de comportamento que fazem sentido medidas promocionais que 

ajudem os jovens a transformar os seus conhecimentos em práticas de saúde.” (Matos et 

al, 2006, p.13) 
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A adolescência é uma fase saudável do ciclo de vida, durante a qual “são 

alicerçados conhecimentos, crenças e atitudes subjacentes aos comportamentos, pelo 

que se considera um período de eleição à promoção de comportamentos de saúde” 

(Vinagre e Lima, 2006, p.74). 

Neste sentido, impõe-se que os adolescentes tenham acesso fácil aos cuidados 

de saúde, onde sejam cuidados com respeito e a sua privacidade seja respeitada 

(Conger, 1991), sendo este acesso não no sentido de só incluir acções educativas, “mas 

também acções de facilitação do desenvolvimento pessoal e social que promovam 

competências de vida que permitam aos indivíduos preferir comportamentos de saúde e 

estilos de vida saudáveis” (Matos et al, 1998, p.7). 

 

 

3.2. Vulnerabilidades na adolescência 

Segundo a Sociedade Portuguesa de Pediatria (2009), a vigilância de saúde 

frequente instituída nos primeiros anos de vida, vai-se perdendo a partir da idade escolar, 

o que resulta numa deficiente vigilância, deixando passar despercebidos alguns 

problemas específicos da adolescência.  

São exemplos desses problemas as alterações do crescimento e do 

desenvolvimento pubertário, acne, patologias do foro ginecológico, perturbações de 

adaptação relativamente a acontecimentos de vida ou à fase do desenvolvimento, 

distúrbios alimentares e os comportamentos de experimentação (comportamentos 

aditivos, actividade sexual não protegida e acidentes).  

O MS (2004) complementa esta informação ao referir que se tem verificado um 

aumento do sedentarismo, de desequilíbrios nutricionais especialmente entre as 

raparigas, de comportamentos violentos especialmente entre os rapazes, da morbilidade 

e da mortalidade devido a acidentes, da maternidade e paternidade precoces e do 

consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas.  

A adolescência é um período importante do desenvolvimento humano, repleto de 

ameaças à saúde e ao bem-estar, sendo a maioria das actuais ameaças à saúde dos 

adolescentes a consequência de factores sociais, ambientais e comportamentais. Estes 

factores, que podemos designar como factores de risco, incluem um largo espectro de 

comportamentos e efeitos relacionados tais como uso e abuso de substâncias, violência, 

suicídio, gravidez na adolescência, álcool, distúrbios de alimentação, e infecções 

sexualmente transmissíveis (DiClemente, Hansen e Ponton, 1996; Schulenberg, Maggs e 

Hurrelman, 1997). 
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Segundo Matos (2008, p.49), “a experiência dos indivíduos e factores 

relacionados com o seu envolvimento físico e social favorecem o desenvolvimento de 

comportamentos de risco ou, por outro lado, actuam como factores de protecção”. 

Comportamentos de risco podem-se definir como a participação em actividades 

que possam comprometer a saúde mental e/ou física do adolescente (Feijó e Oliveira, 

2001). 

Por vezes, os riscos apresentam-se de forma menos calculada ou associada a 

situações de vulnerabilidade, como nos casos de gravidez indesejada, do uso de drogas, 

ou da prática de comportamentos violentos (Paulilo e Dal Bello, 2002). 

De facto, são muitas as vulnerabilidades dos adolescentes na sociedade 

contemporânea, cabendo aos pais estar atentos de modo a actuar na educação e 

orientação dos seus filhos adolescentes, e aos profissionais de saúde o rastreio e 

actividades de promoção da saúde. Vamos, de seguida, abordar algumas das 

vulnerabilidades dos adolescentes.  

 

Álcool, tabaco e droga 

Os comportamentos de consumo nos adolescentes ocupam, desde sempre, um 

lugar de destaque no conjunto das preocupações que dizem respeito à sua saúde 

(Bachman et al, 1996; Vinagre e Lima, 2006; Matos et al, 2006; Matos, 2008). 

A aquisição de hábitos de consumo pode ser influenciada por diversos factores 

tais como a idade, a etnia, a estrutura familiar, o estatuto sócio-económico da família, 

atitudes de consumo da família e dos amigos, ligação com a família e com os amigos, 

fraco envolvimento escolar ou profissional, sintomas de stress, ansiedade e depressão, 

problemas de auto-estima e outras características da personalidade, entre outras.  

Mas porque consomem os adolescentes? A primeira razão do consumo parece 

ser momentânea e, os que continuam a consumir fazem-no pois acreditam que lhes 

confere maior relaxamento, que reduz a tensão e stress, têm a percepção de liberdade, 

ficam mais desinibidos social e sexualmente e atribuem um efeito anti-depressivo ao 

consumo (Matos, 2008). 

Em 2006, no estudo da Health Behaviour in Shool-aged Children (HBSC), apesar 

de se ter notado uma redução no consumo de tabaco, conclui-se que, ainda 5% dos 

adolescentes portugueses afirmaram fumar todos os dias e que 32,8% já tinham 

experimentado fumar (Matos et al, 2006). 

 Em relação ao álcool, em 2006, 1% dos adolescentes disseram beber cerveja 

diariamente, sendo o consumo maior entre os rapazes. Apesar de este valor se manter 

estacionário desde 2002, nota-se uma tendência menos favorável pois 6% dos 

adolescentes referem já se ter embriagado 4 vezes ou mais (Matos et al, 2006). 
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No que diz respeito às drogas, 1,1% dos adolescentes portugueses assumem ter 

consumido substâncias ilícitas no último mês, e mantém-se a tendência para os rapazes 

consumirem mais (Matos et al, 2006), sendo as drogas mais consumidas a cannabis e 

seus derivados como a marijuana e o haxixe (Vinagre e Lima, 2006). 

Ainda segundo estas duas autoras, o consumo das várias substâncias inicia-se 

cada vez mais cedo, aumentando com a idade. São os rapazes quem mais consome, 

embora no que diz respeito ao tabaco os níveis de consumo se aproximem. 

 

 Infecções sexualmente transmissíveis 

 Os adolescentes apresentam as maiores taxas de IST de entre todas as faixas 

etárias, uma vez que é este o período da experimentação sexual, decorrente do 

desenvolvimento psicossexual, bem como de alguns aspectos do desenvolvimento físico 

(Behrman e Vaughan, 1990). Outros factores que contribuem para a elevada incidência 

de IST são o facto de não utilizarem anticonceptivos ou o uso de anticonceptivos orais 

pois, as adolescentes, sabendo que estão protegidas contra uma gravidez indesejada, 

facilitam no que diz respeito à prevenção de IST, até porque existe a ideia errada de que 

são facilmente curáveis. A isto associa-se o sentimento de imortalidade, de que o mal só 

acontece aos outros e a imaturidade para pensar nas consequências (Papalia e Olds, 

2000).  

 Em 2006, 18,2% dos adolescentes portugueses afirmaram ter iniciado a sua vida 

sexual, sendo a idade de início mais frequente os 14 anos ou mais (Matos et al, 2006). 

 São factores de risco para a aquisição de IST a idade precoce de início da 

actividade sexual, a alta prevalência de IST entre parceiros sexuais, vários parceiros 

sexuais e a não adopção de medidas contraceptivas de barreiras ou de outro tipo 

(Wilkelstein in Hockenberry, 2006). 

 As IST mais prevalentes são o Papilomavírus humano e a Clamídia (Wilkelstein in 

Hockenberry, 2001), assim como a gonorreia começando o Vírus de Imunodeficiência 

Humana a aumentar entre os adolescentes (Rice, 2000). 

 A utilização do preservativo de um modo consistente é considerada a forma de 

prevenção mais eficiente. Apesar de um aumento na tendência para a utilização do 

preservativo entre adolescentes, este é ainda um uso muito inconsistente (Matos et al, 

2006).  

 Para além disto, algumas investigações têm apontado para a associação entre o 

consumo de álcool e drogas e os comportamentos sexuais de risco.  
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 “Os dados obtidos no Youth Risk Behavior Surveillance em 2001, 

demonstram que 25,6% dos adolescentes sexualmente activos, 

consumiram álcool ou drogas na última relação sexual, sendo os rapazes 

que apresentam uma probabilidade maior (30,9%) do que as raparigas 

(20,7%) para adoptar este comportamento” (Matos et al, 2006, p.27). 

 

  A educação sexual deve ser direccionada no sentido de incutir aos nossos 

adolescentes o desenvolvimento de uma sexualidade e actividade sexual esclarecida e 

saudável, promovendo a responsabilidade no processo de tomada de decisões.  

 

 Gravidez na adolescência 

 A gravidez na adolescência tem sido alvo de vários estudos. Nas sociedades 

desenvolvidas, é considerado um grave problema social que está associado com baixa 

escolaridade, emprego precário e pobreza. A saúde reprodutiva é uma questão de 

prioridade para a União Europeia (Pereira et al, 2005). 

 Esta problemática está largamente presente no nosso país, tendo origem num 

conjunto de circunstâncias desfavoráveis principalmente do ponto de vista social e 

psicológico. Apesar disto, desde há duas décadas tem ocorrido uma diminuição do 

número de gravidezes em mães adolescentes, seguindo a tendência observada nos 

restantes países de Europa (Figueiredo et al, 2006). 

 Segundo o Eurostat (1999), o índice de fertilidade em Portugal, em mães com 

idades entre os 15 e os 19 anos é muito superior à média dos países europeus. Em 1997, 

foi de 17 nascimentos por cada 1000 mulheres com idades entre os 15 e os 19 anos, 

correspondendo isto a 4 vezes mais o valor dos outros países da União Europeia (cit. por 

Figueiredo et al, 2006). Ainda assim, o problema da gravidez na adolescência não atinge 

uma dimensão tão grave como, por exemplo, na América do Norte (Tavares e Barros, 

1996). 

 Estudos levados a cabo em Portugal, indicam que a gravidez em adolescentes 

ocorre sobretudo em classes mais desfavorecidas do ponto de vista social, económico, 

pessoal e cultural, em adolescentes que vivenciaram situações hostis durante a sua 

infância tais como a exclusão do sistema escolar, ausência dos pais, institucionalização 

precoce, abuso físico ou sexual. São também apontadas como associadas à gravidez na 

adolescência o início precoce da actividade sexual, falta de conhecimentos sobre 

sexualidade e o uso muito pouco frequente de contracepção (Figueiredo et al, 2006).  
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Distúrbios alimentares 

Os distúrbios alimentares graves dividem-se em três categorias: a anorexia 

nervosa, uma doença de natureza psicológica, em que há distorção da imagem corporal, 

recusa em manter um peso corporal mínimo normal e a intensa perda intensa de peso 

(cerca de 15% abaixo do peso considerado normal) auto-induzida; a bulimia nervosa, 

também uma doença de natureza psicológica, que consiste na ingestão excessiva de 

alimentos calóricos num curto período de tempo, seguida pela purgação; e o comer 

compulsivo ou binge-eating, o consumo rápido de grandes quantidades de alimentos num 

período curto de tempo, acompanhado por um sentimento de descontrolo.  

A purgação é o vómito auto-induzido ou o uso inadequado de laxantes, diuréticos 

ou enemas para eliminar os alimentos do organismo. 

A anorexia tem a maior taxa de mortalidade entre todos os distúrbios psiquiátricos 

(Assumpção e Cabral, 2002) e afecta fundamentalmente raparigas (Figueiredo, 2002). 

 Faz parte de um contexto cultural que exerce pressão para que as pessoas, 

especialmente mulheres, tenham um corpo cada vez mais magro. Os mass media 

incentivam a magreza, a realização excessiva de dietas, o uso de medicamentos para 

emagrecer, e associam a felicidade e o sucesso profissional e amoroso a este padrão de 

estética corporal (Saikali et al, 2004). Isto influencia os adolescentes, principalmente os 

mais susceptíveis a estas pressões e que tenham uma necessidade maior de se 

inserirem num grupo. 

 

Depressão e Suicídio  

“A adolescência é um período de mudança. Já não se é criança 

mas não se é ainda adulto. Esta dupla circunstância de negação da 

infância, por um lado, e de busca da maturidade, por outro, constitui um 

período de inúmeros conflitos internos, vividos intensamente na relação 

com a família e a sociedade; por conseguinte, o equilíbrio é frágil e difícil 

de manter” (Figueiredo, 2002, p.106). 

 

 Este processo de crescer e desenvolver, proporciona momentos de satisfação e 

de frustração, de alegria e de tristeza, de certezas e inseguranças. E os momentos 

depressivos que surgem são inevitáveis, necessários e transitórios. O problema reside 

quando eles deixam de ser transitórios e passam a fazer parte do dia-a-dia do 

adolescente (Sampaio, 2002). 

 Este mesmo autor realça que o adolescente deprimido faz reflectir a sua 

depressão no seu comportamento, em quedas súbitas de rendimento escolar, em 

comportamento rebelde e até violento, fugas de casa, desinteresse pelo corpo, consumo 



53 
 

de álcool, tabaco ou drogas. Neste contexto, é importante que os pais, educadores e até 

os amigos estejam atentos, e que estreitem laços, mostrem interesse e disponibilidade 

para ajudar o adolescente. A depressão na adolescência deve ser valorizada mas não 

dramatizada. Os professores e educadores devem estar atentos aos sinais de alarme, 

não os considerando apenas um exemplo de crise da adolescência (Figueiredo, 2002). 

 É necessário estar atento e, caso necessário, recorrer a profissionais de saúde 

especializados, pois estas depressões podem estar na origem de tentativas de suicídio 

que poderão ser graves ou fatais.  

Quando um adolescente tenta o suicídio está a comunicar dificuldades em 

resolver os seus problemas, em lidar com o stress, em expressar as suas emoções e 

sentimentos. Nalguns casos, o problema até poderá residir em pressões negativas 

induzidas pelo grupo de pares (OMS, 2006). 

O suicídio é, a nível mundial, uma das cinco principais causas de morte entre os 

adolescentes com 15 a 19 anos, sendo pouco comum entre adolescentes com menos de 

15 anos (OMS, 2000). 

Muitas vezes o suicídio não é efectivo, tratando-se apenas de ideias de suicídio, o 

que é ainda mais predominante nos adolescentes que o suicídio propriamente dito. A 

maior parte dos actos infligidos é praticada num estado de extrema agitação emocional e 

confusão, o que significa que a intenção pode não ser claro mesmo para os próprios 

indivíduos autodestrutivos. Muitos que fazem a tentativa não só ficam aliviados por não 

terem morrido como dizem não imaginar o que poderiam estar a pensar naquele 

momento (Berger, 2003). 

Os métodos de suicídio variam entre países. Em alguns, os pesticidas são o 

método de suicídio mais utilizado, noutros é a intoxicação medicamentosa, noutros ainda 

prevalece o uso de armas. Os rapazes morrem mais devido a suicídio do que as 

raparigas, isto porque eles escolhem frequentemente métodos muito mais violentos para 

se suicidarem como o enforcamento, as armas ou explosivos. No entanto, o número de 

raparigas que usa métodos violentos de suicídio começa a aumentar (OMS, 2000). 

  

 Violência 

 Segundo o MS (2004), as principais causas de morte entre os adolescentes são 

as causas externas e os tumores malignos. Inseridas nas causas externas inclui-se a 

violência, que tem vindo a aumentar.  

 Os adolescentes são bombardeados, ainda desde crianças, por um vasto leque 

de violentas mensagens nos mass media, mas a conduta agressiva não é só 

determinada por factores ambientais, mas também por individuais e familiares (Chapin, 

2008).    
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 Entre os factores individuais encontramos a personalidade do adolescente, o 

sexo, a condição biológica e a condição cognitiva. A família constitui um essencial item 

nesta questão, através do contexto interaccional, da eventual psicopatologia e/ou 

desajuste dos pais e do modelo educacional doméstico. Os mass media, os jogos 

electrónicos, a escola e a situação socioeconómica podem ser os elementos ambientais 

relacionados à conduta agressiva. Embora esses três factores (individuais, familiares e 

ambientais) sejam inegavelmente influentes, eles não influenciam todos os adolescentes 

de igual modo e nem submete todos à mesma situação de risco. 

 Uma questão que se tem ouvido falar muito ultimamente é a do bullying, em que 

adolescentes são provocados e perseguidos insistentemente por colegas de escola. 

Muitas vezes, estes adolescentes são mais tímidos que os colegas, com uma aparência 

diferente, de estatura pequena, sendo considerados alvos fáceis da provocação de 

colegas considerados populares na escola (Seals and Young, 2003; Frisén, Jonsson e 

Persson, 2007). 

 Este problema do bullying só agora recentemente começa a ser abordado de 

maneira consistente, uma vez que se desdramatizava as situações, justificando-as como 

brincadeiras de crianças. Este é um assunto de especial importância e que exige a nossa 

atenção, uma vez que acarreta sérias implicações futuras no desenvolvimento da 

personalidade do adolescente vítima de bullying.  

 

 Acidentes 

 Como já se referiu anteriormente, a adolescência é caracterizada por uma fase de 

saúde, vitalidade e experimentação. Os adolescentes estão mais sujeitos à ocorrência de 

acidentes devido aos desportos radicais, à experimentação de novas situações, ao 

sentimento de que nada lhes acontecerá.  

 Muitas vezes, o acontecimento de acidentes aparece relacionado ao consumo de 

drogas e álcool.  

 

 

 3.3. O adolescente hospitalizado numa Unidade de Adolescentes 

 A adolescência é uma fase da vida caracterizada pelo crescimento e 

desenvolvimento, relacionada com uma boa condição física, apetite exacerbado, 

vitalidade, aos desportos e lazer, sendo o adolescente associado a bem-estar, à saúde e 

à vida. Deste modo, é mais difícil para familiares, sociedade, educadores e profissionais 

de saúde lidarem com o adoecer deste grupo etário, sendo ainda mais difícil lidar com a 

necessidade de hospitalização (Almeida, 2004). 



55 
 

 A necessidade de hospitalização de um adolescente, quase em todas as 

situações, deixa o adolescente e a sua família assustada. A situação da hospitalização é, 

muitas vezes, inesperada, uma vez que a adolescência, como já foi referido, é 

considerada uma das fases mais saudáveis da vida e cujas principais causas de 

mobimortalidade são externas (Guzman e Cano, 2000). 

 Quando necessária a hospitalização, esta torna-se inevitavelmente num momento 

gerador de stress, devendo o hospital ser capaz de providenciar cuidados de qualidade, 

num ambiente em que o adolescente se sinta bem. Esta é realmente uma situação de 

sofrimento, testemunhada pela equipa de saúde, tal como afirma Almeida (2004, p,22)  

“Testemunho diariamente, no processo de hospitalização, o olhar desses 

jovens afrontados pelo adoecer e percebo o quanto é sofrido o 

distanciamento do seu universo e a penetração em um mundo novo, 

desconhecido, caracterizado como próprio para acolher pessoas doentes. 

No momento da internação, eles reagem de formas diversas uns dos 

outros, alguns choram muito, outros se recusam a ficar, e há os que 

emudecem e se fecham neles mesmos.” 

 

 A hospitalização pode provocar separação dos familiares, interrupção das 

actividades escolares, de lazer e de convívio com os pares. Esta situação tende a 

provocar mudanças radicais no modo de vida do adolescente, pois terá de se adaptar a 

normas completamente diferentes daquelas com que está familiarizado (Guzman e Cano, 

2000; Maas, 2006). Alia-se a isto o isolamento social e o afastamento dos amigos, assim 

como não ter a possibilidade de escolher a roupa que quer vestir e a falta de privacidade 

o que incomoda o adolescente, que se preocupa excessivamente com sua aparência 

física. Também os horários impostos pela rotina hospitalar (horário para alimentação, 

para dormir, para levantar, horário para visita e outros), algumas vezes diferentes dos 

seus horários antes da hospitalização, geram conflitos, principalmente, com a equipa de 

enfermagem (Guzman e Cano, 2000).  

 A hospitalização contribui para a perda da individualidade e liberdade, 

determinando um novo quotidiano para o adolescente, que inclui procedimentos 

dolorosos e, em certa medida, a perda do poder de escolha e decisão sobre si mesmo e 

sobre o seu corpo. 

Tudo isto representa complexas exigências para o adolescente, uma vez que, 

num ambiente estranho, tem de conviver com a transição da saúde para a doença, além 

das transformações próprias dessa fase, modificando-se a qualidade de vida, as rotinas e 

papéis e interrompendo projectos futuros (Maas e Zagonel, 2005; Almeida, 2004).  
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 Segundo afirma Silva, as rotinas hospitalares são consideradas “normais” pelos 

enfermeiros e outros profissionais de saúde, uma vez que estão familiarizados com o 

ambiente hospitalar e as suas restrições, daí ser mais difícil para a equipa de saúde 

perceber que todas estas normas e procedimentos podem ser causa de desconforto para 

o adolescente hospitalizado (cit. por Almeida, 2004). 

 Ainda segundo Armond (1996), o adolescente, durante a hospitalização, sofre 

uma regressão no seu desenvolvimento cognitivo e afectivo, manifestando a sua 

fragilidade emocional através de reacções de negação, fantasias e da necessidade da 

presença materna ou pessoa significativa – o acompanhante. O momento da 

hospitalização revela-se um momento angustiante, em que vivencia sentimentos de medo 

do sofrimento, dos tratamentos e até da morte.  

Um aspecto importante a ser considerado, segundo Armond (1996), é a 

separação do grupo de pares, uma vez que é nesta fase da vida que se vivencia o 

sentimento de uniformidade, de pertença, a um grupo em que o adolescente se sente 

compreendido e contextualizado.  

A tudo isto acresce-se a possibilidade de provocar alterações no corpo do 

adolescente e na imagem que ele tem do mesmo (Armond, 1996) o que pode causar 

problemas a nível da auto-estima e do auto-conceito. É neste sentido que Melo (1996) 

refere que se deve ter especial atenção a atitudes e comportamentos do adolescente 

durante a hospitalização, devendo ser valorizadas, pois a vulnerabilidade já por si 

existente pode, com as modificações introduzidas no meio ambiente e hábitos de vida, 

exacerbar-se. 

Deste modo, podemos afirmar que a hospitalização envolve consequências 

independentemente da idade, sexo, escolaridade, ocupação, contexto familiar (Maas, 

2006) e que se caracteriza como um período que exige do adolescente a mobilização de 

recursos internos e externos, de forma a adaptar-se. Isto poderá desencadear 

instabilidade com repercussões emocionais profundas. No entanto, com o apoio da 

equipa de enfermagem, esta situação poderá determinar a construção de um maior nível 

de maturidade (Maas e Zagonel, 2005). 

 Como já foi referido anteriormente, o adolescente hospitalizado encontra-se a 

vivenciar três transições em simultâneo, o que exige especial atenção por parte da 

equipa de enfermagem, devendo esta possuir conhecimentos sobre transições, 

habilidades de comunicação e ser sensível de modo a conseguir apreender o que 

realmente significa essa vivência para o adolescente (Maas e Zagonel, 2005). 

 Este encontra-se numa transição desenvolvimental, a adolescência, em que se vê 

palco de transformações físicas e se lhe impõe a busca da identidade, entre muitos 

outros desafios. Esta fase da vida, mesmo ocorrendo em circunstâncias normais é 
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considerada, por si só, um momento de crise (Maas e Zagonel, 2005; Neto, 2007). A esta 

transição junta-se a transição saúde-doença, ao passar de uma condição saudável para 

uma condição de doença, provocando insegurança e ansiedade. Esta transição acarreta 

uma outra, a hospitalização, que acentua esses sentimentos. A hospitalização constitui-

se como uma transição situacional.  

A SPP (2009) afirma que, no atendimento aos adolescentes devem ser 

respeitados os direitos contemplados na Carta dos Direitos da Criança das Nações 

Unidas; que os serviços de saúde devem dar resposta às necessidades de saúde dos 

adolescentes de um modo integrado, acessível e eficiente, num ambiente adequado; a 

confidencialidade deve ser garantida e deve ser também promovida a autonomia para 

que o adolescente se sinta responsável integralmente pela sua saúde.  

A mesma entidade, assim como a Academia Americana de Pediatria (cit. por 

Fisher, 1994; Viner, 2007) e Gillies e Parry-Jones (1992), referem também que o 

adolescente deve ser hospitalizado num espaço físico próprio, sendo esse espaço 

idealmente uma Unidade de Internamento para adolescentes e que, uma vez que as 

situações que mais necessitam de internamento, muitas vezes prolongado, são as 

doenças crónicas e as lesões acidentais, impõe-se a necessidade de uma equipa 

multidisciplinar na prestação de cuidados ao adolescente. 

A Society for Adolescent Medicine (cit. por DGS, 1996) defende a implementação 

e manutenção de Unidades de Internamento de Adolescentes, tanto nos hospitais 

pediátricos como nos hospitais gerais, como a ideal prestação de cuidados de saúde 

adequados aos adolescentes hospitalizados. Estas unidades têm como finalidades a 

adequação às necessidades psicossociais dos adolescentes e a formação de 

profissionais de saúde para o exercício de funções nesta área. 

 Os adolescentes hospitalizados constituem um grupo com características muito 

especiais, não só pela questão da idade, mas também por possuírem um pensamento 

fértil, crítico, espontâneo (Almeida, 2004). 

Todo este contexto exige que a equipa de enfermagem compreenda o processo 

de transição que o adolescente vivencia, de modo a fornecer-lhe o suporte necessário ao 

restabelecimento do equilíbrio perdido (Maas e Zagonel, 2005). 

 Os profissionais de saúde que cuidam de adolescentes hospitalizados devem ser 

profissionais capacitados e com conhecimento profundo das transformações ocorridas 

durante a adolescência, das alterações decorrentes dos processos de adoecer e da 

hospitalização. Só assim poderão prestar um atendimento adequado às necessidades 

deste grupo etário. Além disto, a equipa de saúde ele deve estar apta a compreender as 

reacções do adolescente com sensibilidade e afectividade, proporcionando-lhe o apoio e 

a atenção que o adolescente necessita (Almeida, 2004). 
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Por isso, a abordagem do adolescente vai exigir da equipa, conhecimentos 

técnicos e relacionais. A equipa deve adoptar uma atitude flexivel, abertura, sensibilidade, 

saber lidar com o comportamento dos adolescentes, as suas manifestações e 

preocupações. Esta atitude transmitirá ao adolescente que a equipa se interessa por ele, 

favorecendo um ambiente de confiança, ajuda, respeito e sigilo, o que proporcionará ao 

adolescente um ambiente facilitador do desenvolvimento dos mecanismos necessários à 

adaptação a esta nova situação (Armond, 1996).  

Todos estes factores levam-nos a reconhecer a importância de uma boa relação 

cuidador e ser-cuidado caracterizada pela confiança e interacção, evidenciando uma 

visão humanística (Maas e Zagonel, 2005). 

Os adolescentes reivindicam o direito de ser ouvidos e de falar em seu próprio 

nome, de estar informados, escolher e tomar decisões (Melo 1996) pelo que lhes deve 

ser consentida a participação e opinião em processos de decisão no que diz respeito ao 

seu plano de cuidados, uma vez que quanto mais envolvido o adolescente se sentir, mais 

colaborante ele será e se sentirá activo e auto-responsável. 

 Deste modo, o enfermeiro necessita ser conhecedor e compreender a realidade 

do adolescente de forma a prestar cuidados de enfermagem que não ultrapassem o ser e 

maneira de estar no mundo do adolescente. A equipa de enfermagem deve ter, para 

além dos conhecimentos científicos, capacidade técnica e competência profissional para 

realização dos procedimentos, a compreensão da importância de estar ouvir o 

adolescente e envolver-se no seu cuidado (Almeida, 2004). 

 O enfermeiro que presta cuidados ao adolescente hospitalizado, deve ser capaz 

de cativar a confiança deste cliente, estabelecendo uma relação de empatia, 

desenvolvendo laços de confiança mútua. Alcançada esta meta, intensifica-se a 

aproximação e torna-se mais fácil a missão de, não só identificar problemas e ouvir 

queixas, mas esclarecer dúvidas e implementar o cuidado adaptado.  

 Procurando o desenvolvimento da relação terapêutica, o enfermeiro deve incluir o 

adolescente e família no processo de decisão dos cuidados a serem realizados. O 

cuidado aos adolescentes hospitalizados implica uma visão holística, implica a relação 

com o adolescente e família, definir limites que o adolescente compreenda, estabelecer 

normas que auxiliem e facilitem o quotidiano da hospitalização.   

 A enfermagem como profissão apresenta uma actuação alicerçada na interacção 

e na visão humanística do cliente (Maas e Zagonel, 2005) o que poderá actuar como 

facilitador na adaptação à hospitalização.  
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II – ESTUDO EMPÍRICO 
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 1. Metodologia 

 

 Pretende-se, com o presente capítulo, descrever a metodologia implementada no 

desenvolvimento deste estudo. Para tal, enunciam-se os objectivos e as questões de 

investigação, define-se o tipo de estudo, explica-se quem são os participantes, qual a 

técnica de recolha de dados, tecem-se considerações éticas e descreve-se a estratégia 

de análise e tratamento dos dados.  

 

 

1.1. Objectivos e questões de investigação  

 A definição dos objectivos da investigação indica porque se leva a cabo a mesma 

(Fortin, 2003). 

 Deste modo, definimos como objectivos deste estudo: 

• Identificar os sentimentos experienciados pelos adolescentes durante a 

hospitalização; 

• Conhecer a representação que os adolescentes possuem de uma unidade de 

Adolescentes;  

• Identificar as necessidades sentidas durante a hospitalização. 

 

 Assim, é finalidade deste trabalho de investigação contribuir para a melhoria dos 

cuidados prestados aos adolescentes que necessitam de internamento.  

 Após a formulação da questão de partida, “Como vivencia o adolescente a 

hospitalização numa Unidade de Adolescentes?”, que deve ser compreendida no 

contexto do processo de transição do adolescente, foram emergindo igualmente outras 

questões que permitirão estruturar e orientar o estudo. As questões de investigação são 

“enunciados interrogativos precisos, escritos no presente, e que incluem habitualmente 

uma ou duas variáveis assim como a população estudada” (Fortin, 2003, p.101). 

Definem-se as seguintes questões de investigação: 

• Que sentimentos experiencia o adolescente durante a hospitalização? 

• Qual a representação que o adolescente tem de uma unidade de 

adolescentes?  

• Do que sentem mais falta durante a hospitalização? 

• De quem sentem mais falta durante a hospitalização? 
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1.2. Tipo de estudo 

 Face à nossa questão de partida, questões de investigação e objectivos 

enunciados anteriormente, decidimos optar por uma investigação qualitativa. Segundo 

Streubert e Carpenter (2002), a investigação qualitativa tem-se expandido nos últimos 

anos, à medida que a investigação quantitativa se foi revelando incapaz de descrever 

plenamente os aspectos culturais, os valores e as relações humanas. 

 As abordagens quantitativas fundamentam-se no pressuposto que os seres 

humanos são constituídos por um complexo de sistemas corporais, podendo estes ser 

mensurados, isolados ou combinados. Deste modo, o investigador esforça-se por isolar 

as características que lhe interessam, obtendo assim um “quadro claro e livre de 

contexto” (Streubert e Carpenter, 2002, p.123). Mas ao obter este quadro, estão a ser 

eliminadas variáveis passíveis de interferir no estudo.  

Ao investigador qualitativo, ainda segundo as autoras atrás referidas, interessa-lhe 

estudar os seres humanos nos seus contextos naturalistas, no seu contexto de vida, uma 

vez que acredita que os seres humanos atribuem significado às suas experiências e que 

estas derivam do seu contexto de vida. 

 A metodologia qualitativa pode ser de vários tipos, sendo por nós considerada 

como mais adequada para o desenvolvimento desta investigação, uma metodologia 

qualitativa descritiva simples, que se limita a caracterizar o fenómeno em interesse, 

pretendendo determinar os factores determinantes do fenómeno em estudo (Fortin, 

2003).  

 

 

1.3. Participantes e Contexto 

 Para participar numa investigação qualitativa, os indivíduos são seleccionados de 

acordo com a sua experiência, em primeiro lugar, cultura, interacção social ou fenómeno 

de interesse (Streubert e Carpenter, 2002).   

 Os participantes do nosso estudo foram vinte e um adolescentes, com idades 

compreendidas entre os 10 anos e os 17 anos de ambos os sexos, orientados no tempo 

e no espaço, sem atrasos de desenvolvimento e hospitalizados há mais de 48 horas 

numa Unidade de Adolescentes de um Hospital da Administração Regional de Saúde do 

Norte, I. P., no período compreendido entre Dezembro de 2009 e Maio de 2010, inclusivé 

(Anexo I).  

 Estes adolescentes não se podiam encontrar, no momento da entrevista, a 

experienciar dor nem a aguardar que lhe fosse efectuado qualquer tipo de procedimento 

invasivo, para evitar que qualquer situação de stress influenciasse o seu testemunho.  



62 
 

 Na investigação qualitativa, confere-se grande importância à qualidade dos dados, 

tendo este facto determinado a decisão de terminar a colheita de dados na 21.ª 

entrevista, uma vez que verificámos que os conteúdos das mesmas se tornavam 

repetitivos. Bogdan e Biklen (1994, p. 103) denominam este acontecimento de "saturação 

teórica".  

 A Unidade de Adolescentes do Hospital referido anteriormente, encontra-se no 

piso 1 do Serviço de Pediatria e destina-se exclusivamente ao internamento de crianças e 

adolescentes dos 8 aos 17 anos, de todas as especialidades médicas e cirúrgicas. 

Apesar de só se considerar adolescência a partir dos 10 anos, esta Unidade admite 

crianças a partir dos 8 por uma questão de logística, uma vez que, frequentemente, o 

serviço de Pediatria se revela insuficiente para receber todas as crianças que necessitam 

de cuidados clínicos, e também porque, as crianças com 8 anos, têm um tamanho maior 

que as camas existentes no serviço. Ao completar 18 anos, os adolescentes passam a 

ser internados em serviços de adultos, com a justificação de atingirem a maioridade. 

 No ano de 2008 foram admitidos nesta Unidade 599 adolescentes, com a duração 

média das hospitalizações de 3,5 dias. As principais causas de admissão nesta Unidade, 

durante o ano de 2008, foram apendicites agudas, pneumonias bacterianas, vómitos, 

gastroenterites e colites não infecciosas, hipertrofia das amígdalas, pielonefrites, fracturas 

e febre (sem autor, 2008). 

 Esta Unidade é composta por dois quartos de isolamento, com uma cama cada 

um deles, uma enfermaria com seis camas para os adolescentes e uma enfermaria com 

quatro camas para as adolescentes, num total de doze camas, numeradas de 1 a 12. 

Possui uma sala de convívio e refeição equipada com televisão, computadores portáteis 

com ligação à internet, leitores de DVD, playstation, livros e jogos. Para além destas 

divisões conta ainda com um gabinete de enfermagem, uma sala de trabalho, um 

gabinete médico, uma copa, uma sala de armazenamento de materiais e uma sala de 

armazenamento de resíduos.  

 A sala de convívio e a entrada da Unidade possuem as paredes decoradas com 

várias cores e animações alusivas a desportos radicais, bandas de música e internet.  

 A equipa médica é constituída por cinco pediatras; a equipa de enfermagem é 

constituída pela enfermeira chefe; 7 enfermeiras especialistas em Saúde Infantil e 

Pediátrica e uma em Enfermagem de Reabilitação e 20 enfermeiras; a equipa de 

auxiliares de acção médica é constituída por 14 elementos. A equipa de enfermagem, 

assim como a de auxiliares, prestam cuidados, rotativamente, nesta Unidade e no 

Serviço de Pediatria Crianças. 

 Os cuidados de enfermagem são assegurados por duas enfermeiras, nos turnos 

da manhã, tarde e noite. Quando necessária a intervenção de outros profissionais, tais 



63 
 

como assistente social, psicólogos ou médicos de outras especialidades, é pedida 

colaboração ao referido serviço. 

 No momento da admissão é atribuída uma cama ao (à) adolescente e são-lhe 

explicadas as normas, quando este(a) se encontra em condições de as perceber, assim 

como também são explicadas aos seus pais ou representantes legais.  

 No Posto Informativo são atribuídos dois cartões de permanência, genericamente 

um para o pai e outro para a mãe, podendo estes permanecer sempre junto do(a) 

adolescente. 

 De noite é permitida a permanência apenas de uma pessoa junto do(a) 

adolescente hospitalizado(a). Os irmãos podem fazer uma visita curta, de 30 minutos a 

uma hora, um(a) irmão(ã) de cada vez, todos os dias, a partir das 15h, após autorização 

por escrito, em formulário próprio, da enfermeira responsável de turno ou enfermeira 

chefe.  Não são permitidas visitas para além dos pais (ou representantes legais) e irmãos.  

 Em relação a horários, durante os dias úteis, os pais podem circular livremente, 

pela porta de acesso que lhes é destinada, entre as 8h e as 20h, sendo esta a última 

hora de entrada. Ás 20h, um elemento da segurança encerra a porta e, às 21h30 volta a 

abrir de modo a que saiam as pessoas que não vão pernoitar na Unidade. A partir desta 

hora, quem decide pernoitar na Unidade, só poderá sair às 8h da manhã seguinte. Ao 

fim-de-semana, a porta de acesso aos acompanhantes permanece fechada, sendo 

aberta por um segurança de hora a hora. Esta permanece aberta durante cinco minutos, 

o tempo necessário para os acompanhantes circularem. 

 Para os acompanhantes que pernoitem são disponibilizados cadeirões que ficam 

colocados ao lado da cama do adolescente que acompanham, podendo utilizar a casa de 

banho do quarto onde permanece, de manhã, para sua higiene pessoal. 

 Os profissionais do hospital circulam por outra porta, cujo acesso só é permitido 

após a digitação de um código secreto. 

 As duas mais recentes inovações nesta Unidade são as pulseiras electrónicas, 

colocadas aos adolescentes logo no momento da admissão e o sistema de vigilância e 

chamada telefónica (do gabinete de enfermagem para o quarto) instalado nos 

isolamentos.  

  

 

1.4. Técnica de recolha de dados 

 Os dados podem ser colhidos de diversas formas, cabendo ao investigador 

seleccionar o tipo de técnica que melhor se adequa aos objectivos do estudo e às 

questões de investigação colocadas (Fortin, 2003). 
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 Para esta investigação foi seleccionada como técnica de recolha de dados a 

entrevista semi-estruturada, uma vez que é o método mais adequado quando se 

pretende conhecer as experiências e as percepções dos indivíduos (Fortin, 2003). Ao 

mesmo tempo que permite respostas livres e espontâneas do participante, valoriza a 

actuação do entrevistador (Minayo, 1994). 

 A entrevista é uma forma particular de comunicação verbal, estabelecida entre o 

investigador e os participantes, cabendo a estes decidir que informação irão revelar ao 

investigador (Streubert e Carpenter, 2002). 

 O guião da entrevista é constituído por cinco blocos (Anexo II). O primeiro destina-

se à legitimação da entrevista e motivação do entrevistado; o bloco II pretende fazer a 

caracterização sócio-demográfica dos adolescentes, o bloco III é referente ao grupo de 

pares; no bloco IV pretende-se caracterizar o recurso às Instituições de saúde de cada 

participante e, por último, o bloco V aborda o processo de hospitalização.  

 As entrevistas foram conduzidas face a face, durante o período de internamento, 

sempre na Unidade de Internamento de Adolescentes, na hora que os adolescentes 

indicaram, na enfermaria que estavam hospitalizados ou na sala de convívio da Unidade, 

conforme desejavam, no sentido de promover o conforto e facilitar a partilha da 

informação (Streubert e Carpenter, 2002). As entrevistas foram gravadas em formato 

áudio e posteriormente transcritas na sua globalidade. 

 

 

1.5. Considerações éticas 

 A investigação qualitativa coloca questões e desafios éticos cada vez mais 

complexos no estudo com seres humanos. Os dilemas éticos aumentam no nosso 

quotidiano profissional e a investigação qualitativa, por si só, acarreta considerações 

éticas. Apesar dos esforços, nem sempre é fácil para o investigador controlar os dados 

que emergem da entrevista qualitativa, devendo este ser responsável pelas decisões 

éticas tomadas no desenrolar da investigação (Streubert e Carpenter, 2002). 

 Deste modo, segundo as autoras atrás referidas, os investigadores devem 

obedecer aos seguintes princípios básicos quando desenvolvem uma investigação: (1) 

princípio da não maleficência: os participantes não devem ser prejudicados com a 

investigação, isto é, se no decorrer do estudo o investigador se aperceber que a 

entrevista está a fazer emergir dados que podem acarretar sérias consequências, deve 

proteger o bem-estar dos participantes, terminando a entrevista ou fornecendo 

aconselhamento; (2) princípio da autonomia: os investigadores devem obter 

consentimento informado e a participação dos informantes deve ser voluntária e (3) 
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princípios de beneficência e justiça: garantir a confidencialidade e o anonimato dos dados 

e o tratamento dos participantes com respeito e dignidade.  

 É imperativa a promessa de confidencialidade ao participante, garantindo-lhe que 

qualquer informação que forneça não será divulgada publicamente ou tornada acessível 

a quem não esteja envolvido na investigação. 

 No âmbito da investigação qualitativa, é impossível garantir o anonimato devido à 

interacção pessoal durante a entrevista, à pequena dimensão da amostra, e pelas 

descrições pormenorizadas na apresentação de dados, poderá ser difícil a manutenção 

da confidencialidade (Lincoln e Guba, 1991). Neste contexto, as entrevistas foram 

realizadas individualmente, tendo em atenção a preservação da identidade dos 

entrevistados. 

 Assim, de forma a conduzir este estudo de modo ético e legal, foi pedida 

autorização para a sua realização, através de formulário próprio (Anexo III) ao Conselho 

de Administração do referido Hospital, seguindo este pedido todos os trâmites exigidos.

 Obtidas todas estas autorizações (Anexo IV), emergiu a necessidade de obter a 

autorização dos participantes e dos pais ou representante legal. Neste contexto, no 

momento da selecção do participante, foi informado sobre a investigação a decorrer e 

indagado sobre o interesse e disponibilidade em colaborar. Antes de se proceder à 

entrevista, esta informação foi também fornecida aos pais ou representante legal, sendo 

entregue o consentimento livre e esclarecido que posteriormente assinaram (Anexo VI). 

Apesar de todos os participantes serem menores, também assinaram o consentimento, 

numa tentativa de os fazer sentir que tinham poder de decisão.  

 

 

1.6. Estratégias de análise e tratamento de dados  

 Embora não exista um critério exacto para se proceder à interpretação dos dados, 

é importante saber o que fazer a seguir à recolha dos mesmos (Barañano, 2004). 

Assim, para efectuar o tratamento da informação recolhida através das entrevistas 

seleccionámos a técnica de análise de conteúdo defendida por Bardin. Segundo este 

autor (2009, p.40) a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. 

 A análise de conteúdo, segundo as proposições de Bardin (2009), pretende 

revelar os significados de diferentes tipos de discursos, baseando-se na inferência ou 

dedução, mas que, simultaneamente, respeita critérios específicos que proporcionam a 

apresentação de dados em frequência, em estruturas temáticas, entre outros. É uma 
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técnica de análise de dados muito utilizada na investigação qualitativa, particularmente na 

análise de entrevistas.  

 A técnica de análise de conteúdo de Bardin (2009) inclui três fases: a pré-análise, 

a exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

 A primeira fase, a pré-análise, tem por objectivo a organização do material, 

“embora ela própria seja composta por actividades não estruturadas” (Bardin, 2009, 

p.122). Esta fase envolve a escolha dos documentos a analisar, a formulação das 

hipóteses e dos objectivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final. As principais actividades desta fase são a leitura flutuante dos 

documentos a analisar; a escolha dos documentos; a formulação das hipóteses e dos 

objectivos; a referenciação dos índices e a elaboração de indicadores e a preparação do 

material.  

No nosso estudo, procedeu-se à leitura flutuante que consistiu em conhecer o 

conteúdo das entrevistas, procurando-se os sentimentos, as representações e as 

necessidades dos adolescentes durante a hospitalização. As informações contidas nos 

discursos dos adolescentes formaram o corpus que é um conjunto de informações que 

foram submetidas aos procedimentos analíticos, e a sua constituição implicou escolhas e 

regras (Bardin, 2009).  

 Na segunda fase, a exploração do material, que começa no final da fase anterior, 

procede-se a operações de codificação, decomposição ou enumeração. A codificação é o 

processo pelo qual os dados em bruto são transformados sistematicamente e agregados 

em unidades, as quais permitem uma descrição exacta das características pertinentes do 

conteúdo (Holsti, cit por Bardin 2009, p. 129). A organização da codificação permite três 

escolhas: o recorte (a escolha das unidades), a enumeração (a escolha das regras de 

contagem) e a classificação e a agregação (a escolha das categorias).   

 As categorias são classes que reúnem unidades de registo sob um título genérico. 

Este agrupamento é constituído de acordo com os elementos que apresentam 

características comuns (Bardin, 2009). 

 A construção das categorias pode ser feita à priori ou à posteriori, ou através da 

combinação destes dois processos. A construção das categorias obedece a regras 

fundamentais (Bardin, 2009): exclusividade, homogeneidade, pertinência, objectividade, 

fidelidade e produtividade. 

No nosso estudo, na fase de exploração do material, para o processo de 

codificação seleccionamos como unidade de registo o tema; para que se possa 

compreender o significado da unidade de registo apresentamos as unidades de contexto; 

como regra de contagem seleccionamos a frequência (absoluta e relativa) e como critério 

de categorização optamos pela semântica, em que agrupamos os discursos dos 
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adolescentes que possuíam um significado comum ou semelhante. Os temas recorrentes 

foram classificados em categorias específicas que posteriormente foram ajustadas em 

categorias gerais. Estas emergiram à posteriori, obedecendo às regras atrás enunciadas. 

 Por último, a fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, em que os 

resultados em bruto são tratados de maneira a serem significativos e válidos (Bardin, 

2009). Esta fase começa a desenvolver-se na etapa da pré-análise, mas é nesta que 

atinge maior intensidade, pois é aqui se realiza o trabalho de maior reflexão, isto é, é 

nesta fase que se aprofundam ideias, estabelecem relações e se propõem alterações à 

realidade estudada.  

Na presente investigação, a partir das temáticas que emergiram durante a análise 

das entrevistas, procedemos à interpretação dos dados, procurando não perder a visão 

de conjunto, considerando os elementos contextuais relevantes e identificando possíveis 

lacunas, contradições ou avanços. Para a análise dos dados, utilizamos o nosso 

enquadramento teórico. 

 O tratamento e a análise de dados foram realizadas no período compreendido 

entre Maio e Julho de 2010 (Anexo I).  
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 2. Hospitalização do adolescente em Unidade de Adolescentes 

 

 Procedemos a seguir à apresentação e análise da informação recolhida no 

decurso do trabalho de campo. Pretende-se caracterizar sócio-demograficamente o grupo 

de adolescentes entrevistados, caracterizar o grupo de pares, descobrir qual o recurso a 

Instituições de Saúde anterior a esta hospitalização e, por último, conhecer como 

decorreu o processo de hospitalização. 

 

  

2.1. Caracterização sócio-demográfica dos participantes 

 Como já foi referido anteriormente, os participantes deste estudo foram vinte e um 

adolescentes, de ambos os sexos, orientados no tempo e no espaço, sem atrasos de 

desenvolvimento e hospitalizados há mais de 48 horas numa Unidade de Adolescentes 

de um Hospital da Administração Regional de Saúde do Norte, I. P..  

 As entrevistas foram realizadas no período compreendido entre Dezembro de 

2009 e Maio de 2010 (Anexo I). 

Ao utilizarmos a entrevista como uma estratégia de investigação, consideramos 

necessário conhecer as condições sociais e demográficas em que se enquadram os 

discursos dos nossos participantes. 

 Assim, questionámos os adolescentes sobre a sua idade, o ano de escolaridade 

que frequentavam, se a escola frequentada era pública ou privada, com quem moravam e 

as habilitações literárias dos seus pais. 

 Como se pode observar no quadro 1, dos vinte e um adolescentes entrevistados, 

71,4% eram do sexo feminino e apenas 28,6% do sexo masculino. A maioria, 52,4%, 

tinha idade compreendida entre os 14 e os 16 anos. 

 Verifica-se que a maioria dos adolescentes entrevistados, 38,1%, frequentavam o 

ensino secundário e apenas 4,8% frequentava um curso profissional. Apenas uma 

adolescente frequentava uma escola privada; a maioria, 95,2%, frequentava a escola 

pública. 

 Relativamente às habilitações literárias dos pais, como se pode verificar no 

quadro 1, a maioria (31,6%) apenas possuía o 6.º ano de escolaridade. Apenas 5,3% dos 

pais possuía o grau de Licenciatura. 

 No que diz respeito às habilitações literárias das mães, nenhuma possuía o grau 

de Licenciatura; a maioria (85%) possuía um nível de escolaridade inferior ao 12º ano. 

Destes dados concluímos que a maioria das famílias apresenta um baixo nível de 

escolaridade.  
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Quadro 1 – Caracterização sócio-demográfica dos participantes 

Caracterização sócio-demográfica N % 

Género 

Feminino 

Masculino 

 

15 

6 

 

71,4 

28,6 

Idade 

≥ 10 ‹ 14 

≥ 14 ‹ 17 

≥ 17 

 

7 

11 

3 

 

33,3 

52,4 

14,3 

Ano de escolaridade dos adolescentes 

2.º ciclo 

3.º ciclo  

Ensino secundário 

Curso Profissional 

 

6 

6 

8 

1 

 

28,6 

28,6 

38,1 

4,8 

Habilitações literárias dos pais 

4.º ano 

6.º ano 

9.º ano 

10.º/11.º ano  

12.º ano 

Licenciatura 

 

5 

6 

5 

1 

1 

1 

 

26,3 

31,6 

26,3 

5,3 

5,3 

5,3 

Habilitações literárias das mães 

4.º ano 

6.º ano 

9.º ano 

10.º/11.º ano  

12.º ano 

 

6 

5 

5 

1 

3 

 

30 

25 

25 

5 

15 

 

  Perguntámos também aos adolescentes com quem moravam, verificámos que 

95,2% moravam com a família e 4,8% encontravam-se institucionalizados. Por este 

motivo, como se pode verificar no quadro 1, apenas são referidas um total de vinte mães. 

Relativamente aos pais, no total são 19, uma vez que um dos adolescentes participantes, 

morava apenas com a mãe, não mantendo contacto com o pai.  

 Outra das questões colocadas aos adolescentes foi como ocupavam os seus 

tempos livres, tendo-se permitido aos adolescentes referir mais que uma actividade. Nos 

seus tempos livres, 25,5% praticavam desporto, 21,6% jogava no computador ou na 

internet, 19,6% via televisão, 17,6% saía com os amigos, 5,9% ouvia música, assim como 
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5,9% também, lia um livro, por último, 3,9% ocupava o seu tempo jogando jogos da 

consola. 

 

 

 2.2. Caracterização do grupo de pares 

 A crise de identidade que o adolescente vivencia desencadeia um processo de 

identificação com grupos, pessoas e princípios (Erikson, 1998). Neste processo o 

adolescente procura identificar-se, encontrando outros “iguais” e formando os seus 

grupos, os chamados grupos de pares.  

 De modo a conseguir caracterizar o grupo de pares, questionámos os 

adolescentes sobre a média de idades dos amigos com quem costumam conviver, assim 

como quais as actividades que costumam realizar em conjunto com os seus amigos. 

Entre os participantes, 85,7% tem um grupo de amigos da sua idade e os restantes 

14,3% costumam conviver com jovens cerca de quatro ou cinco anos mais velhos. Com 

os seus amigos, os adolescentes, juntam-se para conviver, passeiam e frequentam zonas 

balneares no verão.  

 

 

 2.3. Recurso a Instituições de Saúde 

 Relativamente ao recurso a Instituições de Saúde, questionámos os participantes 

sobre a presença de outras patologias e se já tinham estado hospitalizados 

anteriormente.  

 Esta era a primeira experiência de hospitalização para 57,1% deles. Dos vinte e 

um adolescentes, 33,3% apresentavam outra patologia que não a que motivou esta 

hospitalização. 

 

 

 2.4. Processo de hospitalização  

Atendendo à nossa questão de partida “Como vivencia o adolescente a 

hospitalização numa Unidade de Adolescente?”, considerámos também pertinente 

questionar os adolescentes sobre o motivo da sua hospitalização e a duração da mesma 

no momento da entrevista. 

 Como se pode verificar no quadro 2, os motivos de hospitalização foram 

diversificados, sendo 14,3% por cirurgias programadas, e os restantes 85,7% por 

situações agudas, destacando-se destes, os 19% para cirurgia, 23,8% por fracturas, 

4,8% por politraumatismos e 38,1% por outros motivos, tais como, síndromes nefróticos, 

pneumonia, entre outros. Tendo em conta os dados até aqui reunidos, associam-se aqui 
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condições inibidoras de uma transição saudável (Schumacher e Meleis, 1994 cit. por 

Meleis, 1997), uma vez que o nível de conhecimento dos adolescentes sobre o mundo 

hospitalar era nulo ou reduzido, já que esta situação de hospitalização era a primeira, 

assim como também o facto de, 85,7%, serem hospitalizações não planeadas, por 

situações agudas. 

 Relativamente ao tempo de internamento, apenas 9,5% são internamentos com 

mais de sete dias, sendo de vinte e três e de doze dias; 90,5% são internamentos que 

variam entre os dois e os sete dias, numa média de 3,8 dias. 

 

Quadro 2 – Processo de hospitalização 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A seguir abordaremos a reacção dos amigos à hospitalização (Quadro 3). Sendo 

a adolescência uma etapa da vida em que o indivíduo procura a sua individualidade, num 

processo de identificações com um grupo de pares, com quem partilha actividades, 

ideais, costumes e concepções (Berger e Thompson, 1997; Papalia e Olds, 2000; 

Sprinthall e Collins, 2003), é importante conhecer a reacção dos amigos à hospitalização, 

uma vez que esta acaba por determinar, em grande escala, os sentimentos do 

adolescente hospitalizado.  

 Gostaríamos de salientar que todas as dimensões, categorias e subcategorias 

apresentadas são ilustrativas das respostas dos adolescentes, como se pode verificar 

nos exemplos de unidades de contexto apresentadas. Optamos por apresentar apenas 

as unidades de contexto porque, embora constituam a parte mais ampla do conteúdo a 

ser analisado, “é indispensável para a necessária análise e interpretação dos textos a 

serem descodificados (...) e, principalmente, para que se possa estabelecer a necessária 

diferenciação resultante dos conceitos de significado e sentido” (Puglisi e Franco, 2005, 

p. 43).  

Processo de hospitalização N (%) 

Motivo do internamento 

Cirurgia programada 

Politraumatismos 

Cirurgias de urgência 

Fracturas 

Outros 

 

3 

1 

4 

5 

8 

 

14,3 

4,8 

19,0 

23,8 

38,1 

Tempo de internamento 

≥ 2 ‹ 7 dias 

≥ 7 dias 

 

19 

2 

 

90,5 

9,5 
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É importante salientar ainda que os adolescentes podiam referir mais que uma 

reacção, daí o total de 39 respostas. 

 

Quadro 3 – Reacção dos amigos à hospitalização 

Dimensão Categoria Subcategoria Exemplos de unidades de 

contexto 

N % 

Reacção dos 

amigos à 

hospitalização 

Reacção 

negativa 

 

 

 

 

 

 

 

Reacção 

positiva 

 

 

 

 

 

Não sabe 

 Assustados 

 

 

   Preocupados  

 

 

Consideram 

entediante 

 

 Apoio 

 

 

 

Desejo de 

visitar 

 

 

 “para elas o hospital 

assusta.” (A.S.S.) 

 

“Ficaram preocupados.” 

(D.S.) 

 

“Acham que isto é uma 

seca.” (A.S.) 

 

“Estão sempre a ligar.” 

(T.V.)  

“Deram-me apoio” (J.F.G.) 

 

“queriam vir cá todos.” 

(M.P.) 

 

“Não sei” (L.V.) 

12 

 

 

13 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

3 

 

 

3 

30,8 

 

 

33,3 

 

 

2,6 

 

 

17,9 

 

 

 

7,7 

 

 

7,7 

Total 39 

 

 Assim, quanto à reacção dos amigos à hospitalização, do discurso dos 

adolescentes participantes no nosso estudo emergiram três categorias: reacção negativa, 

reacção positiva e não sabe. 

 Na categoria reacção negativa, emergiram três subcategorias: assustados 

(30,8%); preocupados (33,3%) e entediante (2,6%). Na categoria reacção positiva, 

emergiram duas subcategorias: apoio (17,9%) e desejo de visita (7,7%). Existiam 

adolescentes (7,7%) que desconheciam a reacção dos amigos. 

 Quanto aos sentimentos do adolescente face à hospitalização (Quadro 4), o total 

obtido foi superior ao número de participantes, pelo mesmo motivo referido 

anteriormente.  
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Quadro 4 – Sentimentos do adolescente face à hospitalização 

Dimensão Categoria Exemplos de unidades de contexto N % 

Sentimentos 

do 

adolescente 

hospitalizado 

Sentem-se bem 

 

Dificuldade em 

ocupar o tempo 

 

Tristeza/Angústia 

inicial 

 

 

Sentem-se 

presos 

“Eu senti-me bem” (C.G.)  

 

“é um bocado seca, não se faz nada” 

(C.S.)   

 

“No início chorei muito, mas depois 

comecei a conhecer isto e agora até 

gosto.” (I.F.)  

 

“Não deixam entrar ninguém, parece 

que estou aqui preso.” (R.Q.) 

11 

 

7 

 

 

6 

 

 

 

2 

47,8 

 

26,9 

 

 

23,1 

 

 

 

7,7 

Total:  26 

    

 Do discurso dos participantes desta investigação emergiram quatro categorias: 

sentem-se bem (47,8%); dificuldade em ocupar o tempo (26,9%); tristeza/angústia inicial 

(23,1%) e sentem-se presos (7,7%). 

 Dos adolescentes entrevistados, 47,8%, ao serem hospitalizados, conseguem 

lidar bem com a mudança, sentindo-se bem no novo microssistema, os restantes 52,2% 

têm mais dificuldade em sair do seu ambiente quotidiano e aceitar a sua nova situação de 

saúde-doença, assim como em lidar com novos horários, novas rotinas, a ausência de 

actividades lúdicas, que caracterizam o novo microssistema (Maas e Zagonel, 2005; 

Almeida, 2004).  

 Como a adolescência é a faixa etária mais saudável, muitas vezes a 

hospitalização é completamente súbita e inesperada, o que deixa a família e o 

adolescente em pânico (Guzman e Cano, 2000). Cabe aos profissionais de saúde que 

assistem o adolescente adoptar uma postura terapêutica interventiva neste tipo de 

situação para que o adolescente vença o período de adaptação à nova realidade. No 

entanto, os 23,1% que revelaram que, no início sentiram tristeza e angústia, tendo 

dificuldade para gerir esta mudança, acabaram por conseguir mobilizar forças e realizar 

uma transição saudável, referindo uma sensação de bem-estar e domínio da situação 

(Schumacher e Meleis, 1994 cit. por Meleis, 1997). 

 O adolescente, ao ser hospitalizado, transita do contexto familiar para um novo 

ambiente, o hospital. Ocorre uma modificação dos processos relacionais e inter-

relacionais do adolescente (Bersch e Yunes, 2004). 
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 Apesar de a Unidade ser pensada para adolescentes, com recursos como 

computadores com acesso à internet, televisão, jogos de consola, jogos de mesa e livros, 

sete adolescentes referem ter dificuldade em ocupar o tempo. Também Mendes (1997), 

Guzman e Cano (2000), Almeida (2004) e a Westmead Adolescent Unit (Anderson et al, 

1999) obtiveram este resultado nas suas investigações, o que demonstra a necessidade 

de reflectir neste assunto, devendo programar-se mais actividades lúdicas e actividades 

pedagógicas, de modo a estimular a socialização, conseguindo assim tornar a 

hospitalização mais interessante e menos enfadonha para o adolescente.  

 Torna-se também importante referir que esta necessidade dos adolescentes é 

manifestada pelos profissionais de saúde participantes no estudo de Ferreira (1996).  

 Além disto, sentir que não faz nada, é tendencialmente negativo para o 

adolescente (Mendes, 1997), para além de aumentar a ociosidade e não estimular o 

bem-estar emocional, o que se pode constituir como uma condição inibidora da transição 

(Schumacher e Meleis, 1994 cit. por Meleis, 1997), aumentando o stress e ansiedade 

(Guzman e Cano, 2000). 

 Um exemplo de uma Unidade de Adolescentes com diversas actividades lúdicas, 

recreacionais e educativas é a 2-West Adolescent Unit do Hospital da Universidade da 

Califórnia, Los Angeles (UCLA), em que existem várias equipas que promovem diferentes 

tipos de actividades, não só recreativas mas também de rastreio, tais como, rastreio de 

fala e linguagem; actividades de lazer e desenvolvimento interpessoal em grupo; terapia 

ocupacional em que se fazem testes de forma a identificar habilidades, interesses e 

capacidades; actividades de relaxamento, tais como exercícios de alongamento, 

exercícios respiratórios e ouvir música calma para diminuir os efeitos de stress; grupos de 

trabalho em que se ensinam habilidades de assertividade; actividades de artes plásticas, 

entre outros. Estes são exemplos de actividades que se podiam tentar implementar de 

forma a tentar combater o sentimento de não fazer nada, além do que tornaria a 

hospitalização uma situação mais agradável. 

 Outro testemunho significativo é o facto de 7,7% dos adolescentes referirem que 

se sentem presos. Seja presos a uma cama, a uma enfermaria, à Unidade, em que nem 

sequer podem ir à porta para ver os amigos que, por imposição das normas, não podem 

visita-los, os adolescentes sentem o Hospital como uma prisão.  

 O adolescente sente-se preso entre horários, rotinas e normas, sentindo que o 

Hospital é um mundo demasiado pequeno, que não satisfaz as suas necessidades 

sociais. Este facto, associado à ociosidade relatada devido à falta de actividade, assim 

como também ao impacto da hospitalização, podem fazer com que o adolescente se 

sinta socialmente menos competente, causando efeito negativo na sua auto-estima 
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(Mendes, 1997), sendo esta conclusão também corroborada por esta autora, assim como 

por Almeida (2004). 

 O adolescente necessita sentir-se livre para poder viver em pleno a sua 

adolescência (Mendes, 1997). Só sentindo esta liberdade, ele consegue desenvolver a 

sua criatividade, descobrir aspectos sobre si mesmo, para estabelecer a sua 

personalidade. “A perda de liberdade inspira um vazio silencioso, monótono e repetitivo, 

algum retraimento e dificuldades de convívio” (Mendes, 1997, p.99). 

 Outra dimensão estudada foi as necessidades sentidas durante a hospitalização. 

Nesta dimensão o total foi de quarenta e dois, na medida em que, ao perguntarmos aos 

adolescentes do que sentiam falta durante o processo de hospitalização, muitos deles 

referiam mais do que uma necessidade (Quadro 5).  

 

Quadro 5 – Necessidades sentidas durante a hospitalização 

Dimensão Categoria Subcategoria Exemplos de unidades de 

contexto 

N % 

Necessidades 

sentidas 

durante a 

hospitalização 

Pessoas      

significativas 

 

 

 

 

 

Objectos 

pessoais 

 

Ninguém/ 

nada 

 

 

 

Actividades 

desportivas 

Família 

 

 

Amigos 

 

Namorado(a) 

 

 

 

 

 

“Da minha avó e do meu 

irmão.” (D.G.) 

 

“Dos meus amigos” (C.C.) 

 

“Do namorado” (E.P.)  

 

“Sinto falta da minha casa, 

das minhas coisas.” (A.O.)  

 

“Visto que a mãe esteve 

sempre aqui comigo, acho 

que ninguém.” (J.G.)  

“De nada.” (A.S.) 

 

“De fazer ginástica” 

(M.C.P.) 

11 

 

 

7 

 

6 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

5 

26,2 

 

 

16,7 

 

14,3 

 

14,3 

 

 

16,7 

 

 

 

 

11,9 

Total: 42 
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 Assim, relativamente a esta dimensão emergiram três categorias: pessoas 

significativas (57,2%); objectos pessoais (14,3%); ninguém/nada (16,7%) e actividades 

desportivas (11,9%). Na categoria pessoas significativas, emergiram três subcategorias: 

família (26,2%); amigos (16,7%) e namorado(a) (14,3%).  

 Como, nesta Unidade, apenas é permitida a permanência dos pais ou 

representantes legais e a visita diária, de curta duração, dos irmãos, torna-se fácil 

perceber as necessidades referidas.  

 A adolescência é a etapa da vida caracterizada pelas sucessivas mudanças e 

desenvolvimento, onde o adolescente tenta impor a sua autonomia, buscar a sua 

identidade, assumindo um papel essencial neste processo, o grupo de pares, as pessoas 

com quem o adolescente se sente bem, se sente integrado. Assim sendo, deve-se tentar 

que o afastamento social imposto pela hospitalização se evite ou minimize ao máximo, 

uma vez que o afastamento dos grupos de pertença pode ter sérias implicações na auto-

estima e afirmação pessoal do adolescente.  

 Também Ferreira (1996), Melo (1997) e Almeida (2004) reconheceram esta 

necessidade dos adolescentes nos seus estudos, ressalvando que a manutenção da 

relação assídua com familiares e amigos durante a hospitalização deve ser encarada 

como uma relação terapêutica. 

 Outra questão colocada aos adolescentes foi qual a situação mais complicada que 

vivenciaram durante a hospitalização (Quadro 6).  

 

Quadro 6 – Situação mais complicada durante a hospitalização 

Dimensão Categoria Subcategoria Exemplos de unidades de 

contexto 

N % 

Situação mais 

complicada 

durante a 

hospitalização 

Transição 

saúde-

doença 

 

 

 

 

 

 

Transição 

situacional 

Manifestações 

da patologia 

 

Atitudes 

terapêuticas 

 

Diagnóstico 

“As dores” (S.C.M.) 

“A falta de ar.” (J.C.)  

 

“levantar a primeira vez 

depois da cirurgia” (J.G.) 

 

“Foi quando soube o que tinha 

no braço” (C.C.)  

 

“Não poder sair” (S.M.) 

“Não ter visitas.” (M.P.) 

10 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

6 

47,6 

 

 

19,0 

 

 

 

4,8 

 

 

28,6 

Total 21 
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 Para esta dimensão emergiram duas categorias: a transição saúde-doença 

(71,4%) e a transição situacional (28,6%). Na categoria transição saúde-doença, 

emergiram três subcategorias: manifestações da patologia (47,6%); atitudes terapêuticas 

(19,0%) e diagnóstico (4,8%).  

 Nesta tripla transição que o adolescente vivencia incluem-se diversas mudanças 

com as quais o adolescente tem que conviver e aprender a lidar. 

 A hospitalização, significa, para o adolescente, uma ameaça (Almeida et al, 2008) 

e a necessidade de procedimentos invasivos, o cumprimento de atitudes terapêuticas 

necessárias a uma boa recuperação e também o diagnóstico, o reconhecimento da 

doença, são elementos que provocam ainda mais medo e insegurança. 

 As situações relacionadas com a transição situacional referidas por 28,6% dos 

adolescentes como a situação mais complicada durante a hospitalização vêm, mais uma 

vez, confirmar a necessidade de se flexibilizarem os regulamentos das Unidades de 

Internamento de Adolescentes. 

   As estratégias utilizadas para ultrapassar os momentos menos bons constituem 

mais uma dimensão deste nosso estudo (Quadro 7).  

 

Quadro 7 – Estratégias para ultrapassar momentos menos bons 

Dimensão Categoria Subcategoria Exemplos de unidades de 

contexto 

N % 

Estratégias 

para 

ultrapassar 

momentos 

menos 

bons 

Recurso a 

actividades 

de lazer 

 

Recurso a 

pessoas 

significativas 

 

Recurso aos 

profissionais 

de 

enfermagem 

 

Auto-

controlo 

 

 

 

Amigos 

 

 

Pais 

 

 

 

 

 

“Tento distrair-me, ocupar-me, 

fazer outras coisas.” (C.C.) 

 

“Falo com eles pelo telemóvel” 

(M.P.) 

 

“Normalmente era a minha mãe, 

que falava comigo.” (J.G.)   

 

“A enfermeira ajudava” (S.C.M.) 

 

 

 

“tento apenas manter a calma” 

(C.C.) 

5 

 

 

 

3 

 

 

9 

 

2 

 

 

 

2 

23,8 

 

 

 

14,3 

 

 

42,9 

 

9,5 

 

 

 

9,5 

Total 21 
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 Para esta dimensão emergiram quatro categorias: recurso a actividades de lazer 

(23,8%), recurso a pessoas significativas (57,2%); recurso aos profissionais de 

enfermagem (9,5%) e o auto-controlo (9,5%).  

 Na categoria recurso a pessoas significativas, emergiram duas subcategorias: 

amigos (14,3%) e pais (42,9%). 

 Confrontado com a mudança, com uma situação problemática, o adolescente 

necessita avaliar os recursos de que dispõe de modo a mobilizar estratégias, para que a 

transição seja feita de modo saudável.  

 São muitas as estratégias utilizadas pelos adolescentes para ultrapassar as suas 

dificuldades, ideia também corroborada por Mendes (1997).  

 Ainda segundo Mendes (1997), o modo como cada adolescente responde aos 

desafios que se lhe impõem depende das características individuais de cada um e 

depende também da manutenção da ligação à família e aos amigos, durante a 

hospitalização, funcionando isto como factores de protecção. 

 Entre o recurso a pessoas significativas, 14,3% dos adolescentes entrevistados 

referem o recurso ao apoio dos amigos, muitas vezes através da internet e por contacto 

telefónico. Também Almeida (2004) encontrou, no discurso dos seus adolescentes, a 

importância que estes atribuem ao contacto com os amigos, como forma de os ajudar a 

ultrapassar situações mais complicadas. 

 Ainda entre o recurso a pessoas significativas, 42,9% referem o recurso aos pais, 

os elementos de quem o adolescente se tenta emancipar, e com quem, inevitavelmente, 

acaba por desenvolver conflitos característicos do seu processo de autonomização e 

estabelecimento de identidade. Os pais são um dos mais importantes recursos de apoio 

durante a hospitalização, são “fonte de apoio, a rede segura que garante a confiança de 

que eles estão mesmo lá, no limbo da doença”, concorda Mendes (1997, p.126), assim 

como Almeida (2004). Os conflitos existentes entre pais e filhos adolescentes acabam por 

se atenuar, quando existe um sentimento de parceria entre eles. Também Ferreira (1996) 

quando questionou os seus adolescentes sobre o acompanhamento durante a 

hospitalização, concluiu que eles desejavam o acompanhamento dos pais durante 24 

horas.  

É também referenciado por dois adolescentes (9,5%), o recurso aos profissionais 

de enfermagem, como estratégia para ultrapassar dificuldades durante a hospitalização, 

o que reforça a importância das estratégias de intervenção desses profissionais como 

acção terapêutica (Schumacher e Meleis, 1994 cit. por Meleis, 1997). 

 Por último, o auto-controlo é também apontado como mais uma estratégia, 

resultado também alcançado por Almeida (2004). 
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 Outra questão colocada aos adolescentes, foi qual os aspectos mais positivos da 

Unidade de Adolescentes em que se encontravam hospitalizados, tendo emergido as 

categorias equipa de saúde (31,8%); espaço/conforto (36,3%); “tudo” (27,3%) e não sabe 

(4,5%).  

 Nesta dimensão o total é de vinte e dois, uma vez que um dos adolescentes refere 

como positivo a equipa de saúde e o espaço/conforto (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Aspectos mais positivos da Unidade 

Dimensão Categoria Exemplos de unidades de contexto N % 

Aspectos 

mais 

positivos da 

Unidade 

Equipa de 

saúde 

 

Espaço/ 

Conforto 

 

“Tudo” 

 

Não sabe  

“pessoal que aqui trabalha que é todo muito 

simpático” (M.P.) 

 

“Acho que é o conforto, o espaço, o 

ambiente” (A.S.) 

 

“de positivo é tudo” (A.O.)  

 

“Nem sei.” (C.G.) 

7 

 

 

8 

 

 

6 

 

1 

31,8 

 

 

36,3 

 

 

27,3 

 

4,5 

Total 22 

 

 Mais uma vez é inegável a importância da preparação da equipa de profissionais 

que acompanham o adolescente na sua hospitalização. Uma equipa disponível, 

receptiva, com conhecimentos sobre o desenvolvimento físico, psíquico e social dos 

adolescentes, sempre evitando as generalizações e tendo atenção às variações 

pessoais, é uma ajuda imprescindível para que a permanência no novo microssistema 

seja harmoniosa, facilitando a transição.  

   Depois de se abordar os aspectos mais positivos da Unidade, seguem-se os 

aspectos mais negativos. Como aspectos mais negativos, emergiram três categorias: os 

relacionados com a transição saúde-doença (19%); os relacionados com a transição 

situacional (76,1%) e nada (4,8%). 

 Da categoria transição situacional, surgem três subcategorias o regulamento de 

visitas (47,6%); a alimentação/horário (19%) e o ambiente (9,5%). 
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Quadro 9 – Aspectos mais negativos da Unidade 

Dimensão Categoria Subcategoria Exemplos de unidades de contexto N % 

Aspectos 

mais 

negativos  

Transição 

saúde-

doença 

 

Transição 

situacional 

 

 

 

 

 

 

 

Nada 

 

 

 

 

Regulamento 

de visitas 

 

Alimentação/

Horário 

 

Ambiente 

 

“quando temos que ficar na cama a 

soro”. (L.V.)   

 

 

“Os mais negativos é não ter visitas” 

(S.C.M.) 

 

“A comida é um bocado fraca. (C.C.) 

“adaptar a comer tão cedo” (A.C.)  

 

“talvez o barulho que às vezes aqui 

há” (J.F.G.) 

 

“Nada” (A.S.) 

4 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

19,0 

 

 

 

47,6 

 

 

19,0 

 

 

9,5 

 

 

4,8 

Total  21 

 

 A hospitalização contribui para a perda da individualidade e da liberdade, uma vez 

que o adolescente hospitalizado se submete procedimentos dolorosos e acaba por perder 

bastante do seu poder de escolha e decisão sobre si mesmo e seu corpo. Cabe à equipa 

de saúde, sempre que possível, promover o auto-cuidado, explicar cada procedimento, 

obter o consentimento do adolescente e também do familiar que o acompanha, 

integrando-os assim, no processo terapêutico (Almeida, 2004).  

 A importância atribuída às visitas reflecte o desejo de companhia, de não se sentir 

afastado das pessoas que lhe são significativas, numa tentativa de evitar o sentimento de 

perda, abandono, segurança e inclusão no meio que lhe é familiar, resultado também 

encontrado por Ferreira (1996), Mendes (1997), Almeida (2004) e no estudo realizado na 

Westmead Adolescent Unit (Anderson et al, 1999).  

 Também nesta Unidade, os adolescentes participantes referiram a alimentação 

como um aspecto negativo. Para além desta, no nosso estudo, os horários das refeições 

são também considerados como um dos aspectos mais negativos da Unidade. Salienta-

se mais uma vez as rotinas e os horários do meio hospitalar, situação difícil de lidar pois, 

o adolescente, tendo mudado de microssistema e necessitando adaptar-se, vê-se 

obrigado a abandonar muitos dos seus hábitos, de modo a adaptar-se às normas e 

rotinas da Unidade em que se encontra hospitalizado (Almeida, 2004). Também os 
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adolescentes entrevistados por Guzman e Cano (2000) revelaram sentir-se incomodados 

com a imposição de horários e rotinas rígidas no meio hospitalar.  

 Outra conclusão a que chegaram estas autoras, assim como nós, foi o desagrado 

dos adolescentes com a alimentação fornecida no Hospital. Guzman e Cano (2000) 

explicam este resultado com o facto dos adolescentes utilizarem a repulsa do alimento ou 

o comer compulsivamente, como uma forma de expressar os seus conflitos. Ao que nós 

acrescentamos que, na sociedade actual, os hábitos alimentares são, muitas vezes, 

errados, sendo a adolescência a faixa etária para a qual as fast-food são mais apelativas, 

pelo que os alimentos servidos no Hospital, cozinhados de forma saudável e servidos 

equilibradamente, não serão os mais agradáveis.  

 Por último, o ambiente do serviço, é referido como negativo, principalmente devido 

ao ruído. Os adolescentes, por estarem numa fase de profundas mudanças, 

principalmente a nível cognitivo, necessitam de algum espaço e privacidade, para 

poderem ter os seus momentos de reflexão, o que acaba por ser complicado, uma vez 

que a maioria das enfermarias são grandes (Almeida, 2004; Almeida et al, 2008).  

  Neste contexto da necessidade de momentos a sós, de reflexão, no decurso da 

investigação, considerámos pertinente questionar os adolescentes se sentiam ter 

privacidade durante a hospitalização. Assim, durante a entrevista, quando oportuno, 

questionávamos sobre este assunto, no total questionámos dezanove adolescentes.  

 Para esta dimensão, emergiram três categorias: existe privacidade (78,9%); falta 

de privacidade (15,8%) e indiferença (5,3%) (Quadro 10).  

 

Quadro 10 – Privacidade 

Dimensão Categoria Exemplo de unidades de contexto N % 

Privacidade Existe 

privacidade 

 

 

Falta de 

privacidade 

 

Indiferença 

“Sim, quando queria estar mais 

sossegadinha pedia para puxarem as 

cortinas.” (I.F.) 

 

“não era aquela privacidade que tinha 

quando estava boa” (M.C.P.) 

 

 “É-me igual.” (S.C.M.) 

15 

 

 

 

3 

 

 

1 

78,9 

 

 

 

15,8 

 

 

5,3 

Total 19 
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 Os adolescentes, ao encontrarem-se numa fase de crescimento e de 

desenvolvimento, numa situação de doença e, consequentemente, com a necessidade 

de hospitalização, vivenciam momentos difíceis, podendo requerer mais privacidade na 

enfermaria. 

  A questão da relação adolescente-profissionais de saúde também foi colocada 

aos participantes. Entre as respostas obtidas, emergem duas categorias: boa relação 

(72,4%) e profissionais capacitados e sensíveis (27,6%) (Quadro 11).  

 

Quadro 11 – Relação adolescente-profissionais de saúde 

Dimensão Categoria Exemplos de unidades de 

contexto 

N % 

Relação 

adolescente-

profissionais 

de saúde 

Boa relação 

 

 

Profissionais 

capacitados 

e sensíveis 

“É boa.” (J.C.)  

“Correu bem.” (C.G.) 

 

“todos me deram a atenção 

necessária e eram todos muito 

prestáveis. (M.C.P.) 

21 

 

 

8 

 

72,4 

 

 

27,6 

Total 29 

 

 Estes testemunhos confirmam a necessidade de os profissionais de saúde que 

prestam cuidados a adolescentes possuírem conhecimento profundo do triplo processo 

de transição que o adolescente vivencia. Além de ter de conhecer as mudanças 

decorrentes na adolescência, o profissional de saúde deve conseguir compreender, com 

sensibilidade e afectividade, as reacções do adolescente, de modo a proporcionar-lhe 

apoio. Só deste modo podem prestar um atendimento específico às necessidades dessa 

clientela (Maas e Zagonel, 2005; Almeida et al, 2008). 

 Os adolescentes hospitalizados constituem um grupo muito diferenciado. Não são 

adultos nem são crianças e possuem um pensamento crítico, espontâneo, criativo e 

dinâmico, o que implica a necessidade de um olhar diferenciado por parte da equipa que 

assegura os cuidados de saúde durante a hospitalização, de modo a tornar esta transição 

tranquila (Almeida et al, 2008).  

 É realmente de realçar este aspecto da importância de uma equipa habilitada, 

capacitada, preparada e ambientada com os adolescentes. Uma equipa de saúde capaz 

de actuar aos três níveis terapêuticos (promoção, prevenção e intervenção) marca toda a 

diferença na prestação de cuidados a indivíduos desta faixa etária.  

 Mendes (1997) e Guzman e Cano (2000), nos seus estudos entrevistaram 

adolescentes que estavam hospitalizados em Unidades de Adultos, e concluíram que os 
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adolescentes sentiam que, os profissionais que lá trabalhavam, falhavam no acolhimento 

e atenção (Guzman e Cano, 2000), assim como se apresentavam sempre muito 

ocupados, preocupados com os procedimentos técnicos e indisponíveis para os 

adolescentes (Mendes, 1997).  

 Por sua vez, Silva (2006) concluiu que os participantes do seu estudo, internados 

num serviço de Pediatria, referem uma boa relação com os enfermeiros, sentindo-se bem 

cuidados e sentindo que os enfermeiros estão atentos e preocupados com eles.   

 Já Almeida (2004), tendo entrevistado adolescentes hospitalizados em Unidade 

de Adolescentes, constatou que eles consideravam a presença e a preocupação da 

equipa de profissionais de saúde, sendo bons cuidadores, resultados muito semelhantes 

aos encontrados nesta nossa pesquisa. No estudo realizado na Westmead Adolescent 

Unit (Anderson et al, 1999) foram também estes os resultados encontrados.  

 Torna-se aqui fundamentada a manutenção das Unidades de Adolescentes 

existentes e a criação de mais, de modo a que os adolescentes, quando necessitados de 

cuidados de saúde diferenciados, os possam receber num local pensado para receber 

pessoas desta faixa etária, com profissionais habilitados e com sensibilidade para lidar 

com eles.  

 Como nesta Unidade está implementado um sistema de segurança, através das 

pulseiras electrónicas, cujo objectivo é evitar raptos e fugas, decidimos perguntar aos 

adolescentes sobre a sua pertinência (Quadro 12).  

 

Quadro 12 – Pertinência das pulseiras electrónicas 

Dimensão Categoria Exemplos de unidades de 

contexto 

N % 

Pertinência 

das 

pulseiras 

electrónicas 

Necessária 

 

 

Desnecessária 

 

Desnecessária 

para eles mas 

necessária 

para os outros 

“Acho que sim, em qualquer idade. 

É mais uma segurança.” (C.G.)  

 

“Não achei…” (J.G.) 

 

“Eu não. Mas para as meninas 

mais pequenas é importante.” 

(E.P.)  

10 

 

 

3 

 

4 

 

 

58,8 

 

 

17,6 

 

23,5 

Total  17 
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 Considerámos importante saber a opinião relativamente a estas pulseiras 

electrónicas, uma vez que, o adolescente vive incessantemente à procura da sua 

liberdade, de uma liberdade de decisões e movimentações, podendo sentir-se 

incomodado com a presença de um objecto que não o deixa circular fora das linhas de 

captação do sistema de segurança.  

 Apenas foram questionados dezassete adolescentes sobre este assunto, os 

restantes, por motivos diversos, não possuíam pulseira electrónica.  

 Assim, para esta dimensão, emergiram três categorias: necessária (58,8%); 

desnecessária (17,6%) e desnecessária para elas mas necessária para os outros 

(23,5%). 

 A certa altura da investigação, de modo a tentar tornar mais claro se os 

adolescentes preferiam estar hospitalizados na Unidade de Adolescentes ou se preferiam 

um serviço de Adultos, decidimos também colocar a questão. Foram catorze os 

adolescentes questionados sobre este assunto (Quadro 13). 

  

Quadro 13 – Preferência pela Unidade de Adolescentes ou de Adultos 

Dimensão Categoria Exemplos de unidades de 

contexto 

N % 

Preferência 

pela Unidade 

de 

Adolescentes 

ou de 

Adultos 

Unidade de 

Adolescentes 

 

Unidade de 

Adultos 

 

Ambiguidade  

 

“Não, prefiro este.” (J.F.G.) 

 

 

“ preferia estar num serviço de 

adultos” (R.Q.)  

 

“Em parte acho que preferia ter 

estado numa unidade de adultos (…) 

mas também haveriam coisas em 

que me ia sentir mal, por isso…” 

(C.G.) 

11 

 

 

2 

 

 

1 

78,6 

 

 

14,3 

 

 

7,1 

Total  14 

 

 Emergiram, para esta dimensão, três categorias: preferência pela Unidade de 

Adolescentes (78,6%); preferência pela Unidade de Adultos (14,3%) e ambiguidade 

(7,1%).  

 Dos 14,3% que preferiam uma Unidade de Adultos, um “Só preferia estar num 

serviço de adultos porque lá tinha visitas” (R.Q.) e outra “Só preferia estar num serviço de 

adultos porque lá não tinha esta pulseira” (C.C.).  
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 Também Ferreira (1996) concluiu que a grande maioria dos participantes do seu 

estudo preferiam ser hospitalizados numa Unidade de Adolescentes, com a 

particularidade de que esta enfermeira também concluiu que, quanto mais elevada a 

idade do adolescente, mais descia a percentagem de adolescentes que tinham essa 

preferência.  

 Neste contexto, podemos ainda referir um estudo cujas conclusões corroboram a 

nossa. The Young Patients Survey (cit. por Viner, 2007), realizado em 2004, em vários 

hospitais ingleses, tendo como alvo adolescentes com idades compreendidas entre os 12 

e os 17 anos, obteve como resultado que os adolescentes também preferiam que lhes 

fossem prestados cuidados de saúde em Unidades de Adolescentes.  

 Segundo Meleis et al (2000) na disciplina de enfermagem o Homem é 

considerado um ser activo, que possui  uma percepção acerca da situação 

saúde/doença, atribuindo-lhe um dado significado. A percepção e os significados são 

influenciados e influenciam as condições em que as transições ocorrem.   Assim, após a 

análise inicial, os resultados do nosso estudo foram novamente examinados de acordo 

com os seis factores incluídos nas condições de transição: (1) significados; (2) 

expectativas; (3) nível de conhecimentos e de competências; (4) ambiente; (5) nível de 

planeamento e (6) bem estar físico e emocional.   

 

 

 2.5. Compreender o processo de hospitalização: as condições de transição 

A adolescência é uma fase complexa e de desafios (Schultz e Liptak, 1998), é 

uma fase da vida caracterizada por intenso crescimento e desenvolvimento, é uma fase 

caracterizada pela vitalidade e bem-estar. No entanto, é também nesta fase da vida que 

surge a experimentação, o que pode levar a algum risco e vulnerabilidades. (DiClemente, 

Hansen e Ponton, 1996; Paulilo e Dal Bello, 2002; Sprinthall e Collins, 2003; Abuassi e 

Pacheco, 2004). 

Os adolescentes raramente procuram os serviços de saúde mas, quando isto 

acontece, estas entidades devem estar preparadas para lhes assegurar cuidados 

eficientes e adequados a clientes da sua faixa etária (Gillies e Parry-Jones, 1992; DGS, 

1996; Americana de Pediatria (cit. por Fisher, 1994; Viner, 2007); MS, 2004; SPP (2009). 

Aliás, como refere Aquino (2009), são diversos os estudos que têm demonstrado que o 

atendimento de saúde dos adolescentes, em unidades destinadas a eles, em que se 

respeitem os seus direitos, se garanta confidencialidade, privacidade e segurança, 

possuem resultados mais optimistas que as demais unidades.  

Assim, torna-se necessário compreender o processo de hospitalização do 

adolescente, de modo a prestar-lhes cuidados de saúde de qualidade. Para isto, é 
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imperativo identificar as condições que facilitam ou inibem as transições que o 

adolescente está a vivenciar (desenvolvimental, saúde-doença e situacional).  

 Um dos factores incluídos nas condições de transição é o significado. Este pode 

ser entendido do ponto de vista do contexto cultural de transição e tem uma conotação de 

procura do sentido do processo de transição para cada indivíduo (Schumacher e Meleis, 

1994 cit. por Meleis, 1997; Meleis et al, 2000). 

 Os significados atribuídos aos eventos que causam a transição ou o processo da 

transição em si, podem facilitar ou inibir a transição saudável (Meleis et al, 2000).  

 O significado atribuído ao processo de hospitalização pode ser interpretado 

através dos sentimentos do adolescente hospitalizado. Dos vinte e um participantes, 

47,8% dizem, tal como S.C.M., “Senti-me bem” durante a hospitalização, o que se 

constitui como condição facilitadora para completar este processo de tripla transição de 

modo saudável.  

 No entanto, podemos apontar como condições inibidoras o facto de referirem 

dificuldade em ocupar o tempo, dizendo que estar hospitalizado “É uma seca, não se faz 

nada” (R.Q.); a tristeza/angústia inicial manifestada no discurso de D.S. “No início chorei 

muito e agora gosto” e o facto de se sentirem presos, comparando o hospital com uma 

prisão, tal como fez A.S.S. “Parece uma prisão”.  

 Sentir que não faz nada e sentirem-se presos, é tendencialmente negativo para o 

adolescente (Mendes, 1997), não estimulando o bem-estar emocional, mais uma 

condição que influencia a vivência da transição, o que se pode constituir como uma 

condição inibidora da transição (Schumacher e Meleis, 1994 cit. por Meleis, 1997), 

aumentando o stress e ansiedade (Guzman e Cano, 2000).  

 Ainda no âmbito dos significados, incluímos a reacção dos amigos à 

hospitalização pois, segundo Schumacher e Meleis (1994 cit. por Meleis, 1997) as 

crenças vigentes no grupo de pares em que o adolescente se insere podem ser 

condições facilitadoras ou inibidoras da transição. A reacção negativa, referida por 66,7% 

dos participantes do nosso estudo, quer tendo ficado preocupados, assustados ou 

acharem a hospitalização entendiante, pode constituir-se uma condição inibidora desta 

transição. Por sua vez, 25,6% dos amigos dos adolescentes que participaram no nosso 

estudo apresentaram uma reacção positiva à hospitalização, tal como foi referido por 

J.F.G. quando diz que os amigos “Deram-me apoio” ou “Queriam todos vir aqui” (E.P.), o 

que pode constituir-se como uma condição facilitadora da transição.  

 As expectativas são outra condição das transições, são um fenómeno subjectivo 

que influencia a experiência da transição. Durante a transição, os indivíduos podem saber 

ou não saber o que os espera, podendo possuir expectativas que não são reais. Quando 

o indivíduo sabe o que o espera, a ansiedade associada à transição diminui. As 
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expectativas são influenciadas por experiências prévias (Schumacher e Meleis, 1994 cit. 

por Meleis, 1997; Meleis et al, 2000). 

 Em relação às expectativas dos participantes do nosso estudo, verificámos que 

57,2% sentiram falta de pessoas significativas: “Da minha família.” (T.V.), dos seus 

objectos pessoais (14,3%) manifestado no discurso de A.O. “Sinto falta da minha casa, 

das minhas coisas”; e das suas actividades desportivas (11,9%), como por exemplo, 

M.C.P. que diz sentir falta “De fazer ginástica”. Dos nossos participantes, 47,6% apontam 

como aspecto mais negativo “O regulamento de visitas” (C.G.), sendo a sua real 

expectativa ter mais visitas. Este sentimento de afastamento social e de despojamento 

dos seus objectos pessoais, pode constituir-se como uma condição inibidora deste 

processo de transição.  

 O facto de 78,6% dos participantes referirem preferir estar hospitalizados na 

Unidade de Adolescentes faz-nos também acreditar que a Unidade em questão 

corresponde às expectativas dos adolescentes, sendo mais uma condição facilitadora da 

tripla transição.  

  A condição ambiente, que medeia o processo de transição, pode igualmente 

constituir-se como facilitadora ou inibidora. (Schumacher e Meleis, 1994 cit. por Meleis, 

1997; Meleis et al, 2000). O indivíduo é um ser biopsicossociocultural, em interacção 

constante com um ambiente em mudança, podendo esse ambiente ser favorável para 

uma transição saudável ou não. Pelos testemunhos dos nossos participantes, 

constatámos que o ambiente onde, num determinado período se desenrolou a tripla 

transição, ou seja, a Unidade de Adolescentes, se constituiu como uma condição 

facilitadora da transição, uma vez que são salientados por 31,8% dos participantes, como 

aspectos mais positivos da Unidade, a equipa de saúde, manifestado no discurso de J.G. 

“A simpatia do e entre o pessoal”; 36,3% indicam “o conforto, o espaço” (A.S.) e 27,3% 

dizem que é “tudo” (A.O.). Para além disso, referem que a relação entre eles e os 

profissionais de saúde “É boa” (D.G.), qualificando os profissionais de capacitados e 

sensíveis. Por último, 78,9% dizem que “Tive privacidade” (C.S.) durante o seu período 

de hospitalização. Todos estes factores fazem-nos concluir que o ambiente em que se 

desenvolve este processo de transição se constitui uma condição facilitadora. 

 No entanto, quando pedimos aos participantes para apontar os aspectos mais 

negativos da Unidade, 9,5% dos participantes referem o ambiente, “talvez o barulho que 

às vezes aqui há” (J.F.G.), constituindo-se, neste caso, como uma condição inibidora.  

 O nível de conhecimentos e competências dos indivíduos para lidar com uma 

situação problemática, são também uma condição da transição. Se o indivíduo tem algum 

conhecimento do que se aproxima, assim como se possuir competências para lidar com a 
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situação, mais facilmente será capaz de vivenciar uma transição saudável (Schumacher e 

Meleis, 1994 cit. por Meleis, 1997). 

  Os participantes referem o recurso a actividades de lazer (23,8%) tal como 

referido por D.G. “Mexia no computador, ouvia música”, 57,2%, onde se inclui J.G. dizem 

recorrer a pessoas significativas, “Normalmente era a minha mãe, que falava comigo”; 

9,5% dizem que “A enfermeira ajudava” (S.C.M.) reflectindo o recurso aos profissionais 

de enfermagem e, ainda 9,5% apontam o auto-controlo, tal como C.C. que diz “tento 

apenas manter a calma”. O nível de conhecimento e as habilidades do adolescente 

hospitalizado determinam o seu poder de auto-controlo, sendo também esta mais uma 

condição facilitadora da transição (Schumacher e Meleis, 1994 cit. por Meleis, 1997). 

 Mais uma condição das transições: o nível de planeamento. Uma preparação 

prévia das transições constitui-se uma condição facilitadora, ao passo que a falta de 

planeamento de uma transição é, por sua vez, uma condição inibidora (Meleis et al, 

2000). 

 Dos motivos de hospitalização dos participantes, apenas 14,3% foram devido a 

cirurgias programadas, e os restantes 85,7% por situações agudas, sendo por isso, 

hospitalizações não planeadas. Gostaríamos ainda de salientar que era a primeira 

experiência de hospitalização para 57,1% dos adolescentes. Estes dados demonstram 

condições inibidoras de uma transição saudável (Schumacher e Meleis, 1994 cit. por 

Meleis, 1997; Meleis et al, 2000; Meleis, 2007), uma vez que o nível de conhecimento dos 

adolescentes sobre o mundo hospitalar era nulo ou reduzido e que para a maioria dos 

adolescentes (85,7%), a hospitalização não foi planeada, tendo ocorrido por situações 

agudas. 

 Resta-nos referir o bem-estar físico e emocional, a última condição das transições. 

Como é fácil de perceber, sendo o indivíduo um ser biopsicossociocultural, necessita de 

um equilíbrio, de uma sensação de bem-estar físico e emocional, para se sentir bem e 

ser capaz de vivenciar uma transição saudável. Quando os nossos participantes dizem 

sentir-se bem, demonstram-nos mais uma condição facilitadora da transição.  

 Relativamente ao bem-estar físico, podemos interpreta-lo como, de certo modo, 

comprometido, uma vez que 47,6% dos participantes referem como situação mais 

complicada durante a hospitalização, as manifestações da patologia, tal como “as dores” 

(A.S.) e o “Ser picado.” (L.V.), o que pode ser uma condição inibidora de uma transição 

saudável. 

 Compete aos profissionais de enfermagem, tentar conhecer todas as condições 

da transição que o seu utente vivencia, identificar quais as suas reais necessidades, de 

modo a colaborar no processo de reajuste e adaptação aos eventos que geram 

instabilidade (Zagonel, 1998). A transição e o cuidado de enfermagem ao adolescente 
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hospitalizado numa Unidade de Internamento de Adolescentes serão abordados no ponto 

a seguir.  

 

 

 2.6. Unidade de Internamento de Adolescentes: cuidados de enfermagem e 

transição 

 Cuidar é “primeiro que tudo, um acto de VIDA, no sentido de que representa uma 

variedade de actividades que visam manter, sustentar a VIDA e permitir-lhe continuar e 

reproduzir-se” (Colliére, 1989, p.235). 

 Os adolescentes possuem características e necessidades de saúde específicas, 

completamente distintas das que caracterizam as crianças e os adultos (Anderson et al, 

1999). Neste sentido, prestar cuidados de saúde e, mais especificamente, de 

enfermagem, a indivíduos nesta fase da vida, é um desafio que se coloca aos 

profissionais. Estes além de terem necessidade de possuir um corpo de conhecimentos 

científico adequado e adaptado, devem ter as capacidades relacionais, que lhes permita 

perceber como a situação de hospitalização pode ser ameaçadora e confusa para o 

adolescente (Anderson et al, 1999).  

 Uma vez alcançado o conhecimento sobre transições, o reconhecimento das suas 

consequências para o adolescente e identificadas as reais necessidades (Zagonel, 1998), 

torna-se mais fácil intervir e colaborar com o adolescente no sentido de lhe prestar 

cuidados de enfermagem de qualidade. 

 Em primeiro lugar, os enfermeiros que trabalham com adolescentes devem gostar 

de trabalhar com indivíduos desta faixa etária (Simmons et al, 2003), sentir-se 

confortáveis no contacto com eles, ser sensíveis e conhecedores da fase de vida que os 

adolescentes vivenciam. Para além disso, quando os enfermeiros são integrados como 

elementos numa Unidade de Internamento de Adolescentes, idealmente, deveriam 

receber formação sobre adolescência, de forma a melhor habilitar e sensibilizar os 

profissionais para a sua intervenção (OMS, 2002). O Royal College of Nursing (RCN) 

(2003) complementa dizendo que os profissionais de enfermagem que cuidam de 

adolescentes devem ter formação contínua, assim como os enfermeiros com mais 

experiência na prestação de cuidados de saúde ao adolescente devem ter a 

oportunidade de partilhar os seus conhecimentos e experiências com colegas menos 

experientes (cit. por RCN, 2004). 

 Para Gillies e Parry-Jones (1992) a equipa de enfermagem deve estar apta para 

comunicar abertamente com o adolescente, ouvindo-o e esclarecendo as suas dúvidas, 

sendo capaz de estabelecer uma relação terapêutica. 
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 “O diálogo entre a equipa de enfermagem e o adolescente é da máxima 

importância, até porque são eles os profissionais com maior contacto com o adolescente 

hospitalizado, criando “com ele maior intimidade para o cuidar, entrando na atmosfera 

mais privada da sua corporeidade” (Silva, 2006, p.105).  

 Os enfermeiros são os profissionais que estão presentes no momento prévio, 

durante e após as transições, pelo que é o cuidado de enfermagem que auxilia a pessoa 

a explorar a transição que vivencia (Meleis, 1997; Meleis, 2007). 

 “O ser em transição necessita não apenas da habilidade técnica do enfermeiro, 

mas de seu cuidado humanizado” (Zagonel, 1998, p.61). Deste modo, a equipa de 

enfermagem deve auxiliar os adolescentes a explorarem a transição que vivenciam, 

através das suas expectativas, identificando os elementos que mais os destabilizam, 

ajudando o adolescente a compreender quais as capacidades intrínsecas que pode 

mobilizar de modo a enfrentar e reduzir a acção nefasta desses elementos, assim como 

também o enfermeiro deve providenciar suporte e providenciar estratégias externas ao 

adolescente (Zagonel, 1998). 

 O adolescente hospitalizado necessita, para além das habilidades técnicas da 

equipa de enfermagem, que esta seja receptiva, flexível (RCN, 2004), possuidora de 

conhecimentos sobre as características inerentes à adolescência e com sensibilidade e 

perspicácia para lidar com os adolescentes nesta situação delicada que é a tripla 

transição que vivencia (Silva, 2006).  

 Quase sempre o adolescente está acompanhado de um dos seus pais durante a 

hospitalização, o que é importante, uma vez que “a participação da família no 

atendimento ao adolescente enriquece o processo de avaliação e torna possível a 

observação da relação do adolescente com seus pais/responsáveis, irmãos” (Cruz, 2007, 

p. 49), devendo ser sempre feita uma avaliação inicial/colheita de dados com o 

adolescente e família, de modo a se tentar descobrir como funciona a dinâmica familiar, 

se precisa de ajuda e, em caso afirmativo, como se pode ajudar (Schultz e Liptak, 1998). 

Ainda segundo estes autores, neste momento, o enfermeiro deve tentar determinar as 

necessidades do adolescente e da família e estabelecer um plano de cuidados que 

garanta que todas as necessidades sejam supridas.  

  No entanto, para termos a oportunidade de conhecer verdadeiramente o 

adolescente, dando-lhe oportunidade para falar de si, dos seus problemas e receios, a 

equipa de enfermagem deve tentar ter momentos a sós com o adolescente, uma vez que 

ele pode não querer revelar algumas informações em frente aos seus pais (Taquette, 

2010).  

 A hospitalização é gerada por um motivo específico, mas os profissionais de 

enfermagem devem ter em atenção ao que Aquino (2009, p. 50) chama de 
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“oportunidades perdidas”. Uma vez que os adolescentes raramente procuram os serviços 

de saúde e sendo a hospitalização um momento de contacto mais ou menos prolongado, 

o enfermeiro não deve perder esta oportunidade para identificar outros problemas, como 

outro problema de saúde ou alguma vulnerabilidade ou comportamento de risco.  

 Assim, o enfermeiro deve ter consciência de que o primeiro contacto é de extrema 

importância, podendo nesse momento iniciar-se uma relação de auto-ajuda e 

cumplicidade ou, caso contrário, desencadear um processo de desajuste (Silva, 2006).  

 Logo no primeiro contacto, no momento da admissão, o enfermeiro deve 

apresentar-se ao adolescente, tratá-lo pelo seu nome, tendo o cuidado de saber por que 

nome o adolescente mais gosta de ser tratado. Deve também apresentar a Unidade e 

todos os outros profissionais presentes naquele momento e informá-lo sobre as normas 

(Lazure, 1994). Neste contexto, Gillies e Parry-Jones (19929 sugerem que sejam 

elaboradas em versão de impressão, as normas da Unidade, para que o adolescente 

saiba aquilo que pode e não pode fazer, assim como conhecer as infra-estruturas a que 

tem acesso.  

 De modo a estabelecer-se uma relação de confiança entre o adolescente e a 

equipa de enfermagem e uma relação terapêutica harmoniosa, o enfermeiro deve garantir 

ao adolescente confidencialidade e sigilo profissional, desde que não prejudique os 

interesses e a saúde do adolescente (Taquette, 2010). Aliado a isto, todos os 

procedimentos realizados ao adolescente devem ser explicados e pedido o seu 

consentimento, no sentido de fazer com que o adolescente se sinta participativo e 

responsável pelo seu processo de recuperação (RCN, 2004; Almeida, 2004; Silva, 2006). 

Os adolescentes devem ser incentivados a tornarem-se o mais independentes possível 

das suas famílias, assim como dos profissionais de enfermagem (RCN, 2004).  

 Segundo Silva (2006, p.120), a participação faz com que os adolescentes se 

sintam “protagonistas do seu projecto de vida (…) estimulam-se as capacidades (…) quer 

seja pela estimulação dos seus projectos quer pela valorização das suas capacidades”. 

 A privacidade do adolescente deve ser sempre um factor a ter em conta, quer 

referente a informações pessoais, assim como ao realizar qualquer procedimento, pelo 

que se aconselha a realização dos procedimentos em salas reservadas ou, caso isso não 

seja possível, usando sempre as cortinas existentes na enfermaria (OMS, 2002).  

 Para finalizar, gostaríamos de realçar a opinião de Schultz e Liptak (1998), 

segundo a qual a intervenção dos profissionais de enfermagem no sentido de ajudar na 

vivência das transições deve ter como objectivos: (i) aumentar ao máximo o potencial 

desenvolvimental dos adolescentes; (ii) optimizar a saúde destes; (iii) promover e ensinar 

o adolescente e a família a diminuir o stress e a lidar com ele; (iv) promover na família 

uma atitude no sentido da autonomização crescente do adolescente de modo a que este 
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se sinta auto-eficaz e (v) identificar e evitar qualquer aspecto que contrarie estes 

objectivos.  

 Compete aos enfermeiros aceitar este desafio, tendo a certeza de que, se 

conseguirmos, “teremos criado um meio muito mais apropriado para o cuidado integral à 

saúde do adolescente e, sem dúvida alguma, teremos oferecido um serviço de muito 

mais qualidade a essa população” (Aquino, 2009, p.50).  

 

 

 

 

 

 



93 
 

 3. Considerações finais 

 

 A adolescência, apesar de não ter sido desde sempre reconhecida como uma 

fase da vida com características próprias, actualmente já o é. Os adolescentes são 

entendidos como indivíduos com características muito específicas, tendo por isso a 

adolescência assumido um crescente interesse a nível investigacional.  

 Sendo os adolescentes uns clientes tão específicos, cujo atendimento à saúde 

necessita de especial atenção, exige o incremento dos conhecimentos relativos aos 

indivíduos desta faixa etária, como forma de responder atempada e adequadamente às 

suas exigências, não só a nível da saúde, mas também da educação, psicologia, 

sociologia, entre outras.  

A adolescência é considerada uma fase de transição entre a infância e a vida 

adulta. Segundo Meleis (1997; 2007) trata-se de uma transição desenvolvimental, que 

ocorre entre os 10 e os19 anos (OMS, 1995, cit. por OMS, 2002). Esta transição envolve 

mudanças, quer a nível do crescimento e do desenvolvimento, acompanhadas de 

momentos de crise, vulnerabilidade e experimentação. O adolescente, nesta fase da vida, 

procura superar os obstáculos com que se depara, consciencializa-se da sua 

sexualidade, tenta construir a sua identidade e integrar-se socialmente. Todo este 

processo resulta em profunda aprendizagem e na construção de projectos de vida 

(DiClemente, Hansen e Ponton, 1996; Paulilo e Dal Bello, 2002; Sprinthall e Collins, 

2003; Abuassi e Pacheco, 2004). 

Os adolescentes são também considerados o grupo etário mais saudável (MS, 

2004), apresentando como principais causas de morbilidade, as doenças do foro 

oncológico, a asma, a diabetes mellitus e outras formas de doença crónica ou de 

deficiência, sendo, por sua vez, as principais causas de morte as externas e os tumores 

malignos.  

 Envolvido numa transição que é, por si só, a adolescência, o adolescente que 

adoece e necessita ser hospitalizado, vê-se confrontado com mais duas transições: (i) a 

de saúde-doença, o processo de doença que está a vivenciar, e (ii) a situacional, a 

hospitalização (Meleis, 1997; Meleis, 2007). 

Segundo Machado (2004), as transições não ocorrem no vácuo, mas no espaço 

vital do ser humano, em que este necessita reconhecer as mudanças, enfrentá-las e 

adaptar-se à nova situação.  

Ajudar o ser humano a procurar experiências de aprendizagem em 

acontecimentos transicionais de vida e promover o processo de reflexão acerca de 

questões de saúde, mobilizando conhecimentos, valores e experiências durante o 

processo saúde-doença, é uma forma de cuidar em enfermagem (Machado, 2004). 
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 “Cuidar é aprender a ter em conta os dois ‘parceiros’ dos cuidados: o que trata e o 

que é tratado” (Colliére, 1989, p.155). Como enfermeira que presta cuidados numa 

Unidade de Internamento de Adolescentes, a partir da reflexão acerca desta 

problemática, sentimos a necessidade de estudar “Como vivencia o adolescente a 

hospitalização numa Unidade de Adolescentes?”  

Os objectivos deste trabalho de investigação foram: identificar os sentimentos 

experienciados pelos adolescentes durante a hospitalização, conhecer a representação 

que os adolescentes possuem de uma unidade de Adolescentes e identificar as 

necessidades sentidas durante a hospitalização. Este trabalho tem como finalidade, a 

melhoria dos cuidados prestados aos adolescentes que necessitam de internamento.  

A hospitalização do adolescente ao implicar uma tripla transição, levou-nos a 

seleccionar como referência Meleis (1997, 2007) e Bronfenbrenner (1979, 1996), com a 

teoria das transições e a abordagem bioecológica da adolescência, respectivamente.  

 Consideramos que, para desenvolver esta investigação, a metodologia mais 

adequada seria a qualitativa, de natureza descritiva que, segundo Fortin (2003), visa 

descrever um fenómeno relativo a uma população. Seleccionamos como técnica de 

recolha de dados a entrevista semi-estruturada, que decorreu entre Dezembro de 2009 e 

Maio de 2010 (Anexo I), inclusivé.  

 Os participantes do nosso estudo foram vinte e um adolescentes, com idades 

compreendidas entre os 10 anos e os 17 anos, de ambos os sexos, orientados no tempo 

e no espaço, sem atrasos de desenvolvimento e hospitalizados há mais de 48 horas na 

Unidade de Adolescentes de um Hospital da Administração Regional de Saúde do Norte, 

I. P., estes adolescentes não se podiam encontrar, no momento da entrevista, a 

experienciar dor nem a aguardar que lhe fosse efectuado qualquer tipo de procedimento 

invasivo, para evitar que qualquer situação de stress influenciasse o seu testemunho.  

 Dos resultados do nosso estudo destacamos os sentimentos experienciados pelos 

adolescentes durante a hospitalização; as necessidades sentidas pelo adolescente 

durante a hospitalização e a representação que os adolescentes possuem de uma 

Unidade de Internamento de Adolescentes.  

 Relativamente aos sentimentos experienciados pelos adolescentes durante a 

hospitalização, salientamos o facto de alguns adolescentes sentirem dificuldade em 

ocupar o tempo e outros se sentirem presos na Unidade.  

 Conhecer os adolescentes e construir ou optimizar Unidades de Internamento de 

Adolescentes, deve ser uma prioridade para os profissionais de saúde e, acima de tudo, 

para as entidades reguladoras (Abuassi e Pacheco, 2004; Aquino, 2009). 

 O desenvolvimento de actividades lúdicas e pedagógicas, dinâmicas de inclusão e 

adaptação e actividades recreacionais, planeadas de acordo com o grau de dependência 
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e capacidade física e cognitiva dos adolescentes hospitalizados, seria uma iniciativa para 

combater o sentimento de não fazer nada (Almeida, 2004). Como já foi referido 

anteriormente, a 2-West Unit do Hospital de UCLA promove uma série de actividades, 

recreativas, de rastreio de fala e linguagem, actividades de lazer e desenvolvimento 

interpessoal em grupo, terapia ocupacional, actividades de relaxamento, grupos de 

trabalho em que se ensinam habilidades de assertividade; actividades de artes plásticas, 

entre outros. Estes são exemplos de se podiam tentar seguir.  

 Neste contexto, Gillies e Parry-Jones (1992) do Departamento de Psiquiatria da 

Criança e do Adolescente da Universidade de Glasgow, também sugerem mais 

actividades recreacionais para os adolescentes, assim como a criação de salas de lazer e 

salas de relaxamento.  

 Sendo a adolescência uma fase de exploração, de procura de autonomia e de 

liberdade, o facto de não ser permitido aos adolescentes sair do serviço, nem para ir a 

uma das máquinas de restauração com os seus pais, ou passear nos corredores do 

hospital, não nos parece o mais adequado, devendo esta norma ser ponderada.  

 Seria também importante reflectir sobre a importância de acções de 

sensibilização, de aproximação da população adolescente com as Instituições de Saúde, 

visto que se salienta a reacção negativa dos amigos à hospitalização, podendo esta ideia 

tornar-se uma das prementes entre os adolescentes. Actuar junto destes, nas escolas, na 

área da saúde comunitária e nos hospitais, contribuirá para que os profissionais de saúde 

incrementem os seus conhecimentos sobre a adolescência e adolescentes e sensibilizará 

esta população.  

 De salientar o facto de os adolescentes referirem a sua relação com a equipa de 

saúde como uma boa relação, referindo os profissionais como capacitados e sensíveis. O 

profissional de saúde que presta cuidados ao adolescente hospitalizado, para além de 

dominar as capacidades técnicas, deve ser capaz de compreender a importância de estar 

receptivo, deve ter conhecimento das mudanças decorrentes na adolescência e estar 

preparado para compreender as reacções do adolescente de forma sensível, num clima 

de afectividade (Almeida et al, 2008). 

 Os afectos são fundamentais nos momentos de maior dificuldade, como o da 

hospitalização pois, só num clima de afectividade, é que ocorrerão as mudanças 

necessárias ao restabelecimento e valorização dos laços necessários para a autonomia 

do adolescente (Sampaio, 2002). Um clima de afecto, empatia, confiança mútua e 

parceria, será mais um passo no caminho de prestar cuidados de qualidade ao 

adolescente hospitalizado. 
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 Os participantes deste estudo apontaram como aspectos mais positivos da 

Unidade, a equipa de saúde, o espaço/conforto e “tudo”, sendo a transição saúde-doença 

e transição situacional apontados como aspectos mais negativos. 

 Como situação mais complicada durante a hospitalização os adolescentes 

referem também a transição saúde-doença nomeadamente as manifestações da 

patologia e as atitudes terapêuticas, assim como os aspectos relacionados com a 

transição situacional, mais especificamente o regulamento de visitas.  

 Na prestação de cuidados ao adolescente, a equipa de saúde deve manter uma 

conduta de parceria com o adolescente, explicando cada procedimento, pedindo o seu 

consentimento e recordando-se que cada adolescente é um ser único e requer, por isso, 

cuidados individualizados, tentando ao máximo minimizar os efeitos negativos dos 

procedimentos dolorosos e invasivos que são executados (Almeida, 2004; Silva, 2006).

 Sendo os enfermeiros os profissionais que mais tempo passam junto do 

adolescente hospitalizado, são os que melhor identificam os receios, as inseguranças e 

as dificuldades dos adolescentes hospitalizados, pelo que devem fazer um esforço por se 

mostrarem receptivos e sensíveis às necessidades implícitas e explícitas dos 

adolescentes.  

 Deste modo, conseguirão diminuir os efeitos negativos da transição saúde-doença 

e situacional que os adolescentes atravessam, fazendo também com que os 

adolescentes se sintam mais participativos e responsáveis pela sua recuperação 

(Almeida, 2004; RCN, 2004, Silva, 2006).  

 Tornou-se evidente no discurso dos participantes a necessidade de visitas, 

nomeadamente, da família, dos amigos e do(a) namorado(a).  

 Na Unidade em questão não são permitidas visitas, à excepção dos irmãos, que 

podem fazer uma visita diária, entre as 15 e as 20h, com a duração de meia a uma hora, 

após autorização escrita da equipa de enfermagem. Consideramos que esta norma 

determina o afastamento dos amigos, de familiares e do convívio social, o que deve 

tentar ser evitado. Por este motivo, seria importante a alteração do regulamento de visitas 

da Unidade de Internamento de Adolescentes que serviu de contexto a esta investigação. 

Podemos aqui sugerir que, no sentido de evitar que a presença excessiva de visitas se 

torne um incómodo, se siga o exemplo da 2-West Adolescent Unit do Hospital da UCLA, 

em que é determinada uma hora de visita por cada dia da semana, sendo o horário 

alargado ao fim-de-semana. 

 No que diz respeito às estratégias que os participantes do nosso estudo utilizavam 

para ultrapassar os momentos menos bons, salientam-se o recurso a actividades de 

lazer, a pessoas significativas, aos profissionais de enfermagem e ao auto-controlo.  
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 Entre as pessoas significativas, muitos adolescentes referem os pais, pelo que se 

considera que seja de manter a norma que permite a permanência dos pais, inclusivé que 

um deles permaneça junto ao adolescente durante a noite.  

 A família é, inegavelmente, o primeiro grupo em que o ser humano se insere, é o 

primeiro ponto de identificação (Almeida et al, 2008). Apesar de ser importante para o 

adolescente a presença contínua dos pais, para ultrapassar os momentos menos bons e 

de esta prática dever ser incentivada, o adolescente também precisa da visita do grupo 

de pares. 

O adolescente encontra-se numa fase da vida em que procura a autonomia, 

abandonando o sentimento de dependência que caracteriza a infância. Permitir a 

presença de amigos fará com que adolescente hospitalizado não se sinta tão afastado do 

seu mundo, facilitará a adaptação hospitalar, favorecendo o processo de hospitalização.  

 Outro aspecto referido pelos adolescentes como negativo foram as refeições 

servidas no hospital. Seria de ponderar que, os alimentos servidos na Unidade de 

Internamento de Adolescentes, fosse diferente da servida aos adultos, com alimentos 

mais apetecíveis para esta faixa etária, incentivando sempre hábitos alimentares 

saudáveis e equilibrados. Como forma de tentar combater esta necessidade manifestada, 

podemos sugerir, por exemplo, que uma vez por semana, a refeição servida seja 

escolhida pelos adolescentes.  

 No que diz respeito à privacidade do adolescente hospitalizado, deve-se reflectir 

sobre os seus discursos que referem ter sentido falta de privacidade. Qualquer 

procedimento ou conversa mais delicada com o adolescente deve acontecer em salas 

reservadas ou, caso isso não seja possível, usando sempre as cortinas existentes na 

enfermaria (OMS, 2002). Gillies e Parry-Jones (1992) do Departamento de Psiquiatria da 

Criança e do Adolescente, da Universidade de Glasgow, sugerem que as enfermarias 

das Unidades de Adolescentes devem ser individuais. Abuassi e Pacheco (2004) referem 

ainda que um serviço destinado a adolescentes deve ser decorado convenientemente, 

nunca marcado pela indiferença de uma Unidade fria, mas sem motivos infantis. Ainda 

segundo estes autores, deve ter quadros de aviso sobre temas atractivos para os 

adolescentes, tais como educação sexual, prevenção do consumo de drogas, desporto, 

trabalho, entre outras. 

 Por último, no que diz respeito à representação que os adolescentes possuem de 

uma Unidade de Internamento de Adolescentes, no seu discurso referiram o 

espaço/conforto da unidade como um dos aspectos mais positivos, preferir ser 

hospitalizados nesta Unidade do que numa Unidade de Adultos, considerar importante 

permitir que os pais permaneçam na Unidade, podendo um pernoitar, ter desenvolvido 

uma boa relação com os profissionais de saúde, qualificando-os como sensíveis e 
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capacitados. Conclui-se assim que, as expectativas que os adolescentes que 

participaram no nosso estudo possuíam de uma Unidade de Internamento de 

Adolescentes, foram correspondidas, o que se constituiu como uma condição facilitadora 

desta situação de tripla transição (Schumacher e Meleis, 1994 cit. por Meleis, 1997). 

 Segundo Gillies e Parry-Jones (1992) do Departamento de Psiquiatria da Criança 

e do Adolescente da Universidade de Glasgow, a Americana de Pediatria (cit. por Fisher, 

1994; Viner, 2007) e a SPP (2009), os adolescentes devem ser internados num espaço 

físico próprio, na enfermaria de Pediatria ou idealmente numa Unidade de Internamento 

para Adolescentes, o que reflecte a importância de apoiar a criação de mais unidades 

destas, evitando que os adolescentes sejam hospitalizados com outros pacientes de 

faixas etárias muito diferentes, com variados tipos de patologias e dependências, o que 

só causa maiores dificuldades de aceitação e adaptação aos adolescentes.  

A escassez de Unidades de Adolescentes é uma realidade, não só no nosso país. 

Gillies e Parry-Jones (1992) tentam justificar esta situação com dois motivos: em primeiro 

lugar, destacam a formação inadequada de pessoal, sobre as necessidades especiais 

dos adolescentes saudáveis e doentes, que contribui para que os adolescentes não 

sejam plenamente reconhecidos como um grupo de pacientes distintos. O facto de 

existirem poucas Unidades de Internamento de Adolescentes é uma consequência desta 

falta de formação, mas também uma causa, uma vez que a falta destas Unidades 

provoca também a indisponibilidade relativa de oportunidades para a formação teórica e 

prática de profissionais aptos a exercer funções nessas mesmas Unidades; em segundo 

lugar, atribuem a falta da criação destas Unidades às necessidades de financiamento.  

Existem muitos estudos na área da saúde sexual e reprodutiva, comportamentos 

de risco, stress e resiliência na adolescência, como anteriormente já referimos, mas 

poucos sobre a temática da hospitalização na adolescência, principalmente a nível 

nacional. Também a falta de informação sobre as Unidades de Adolescentes no nosso 

país é uma realidade.  

Pelas razões atrás referidas e face à necessidade crescente que os adolescentes 

possuem de cuidados especializados (RCN, 2004), no sentido de aumentarem as suas 

capacidades de enfrentamento e de adaptação (Zagonel, 1998), é fundamental continuar 

o estudo destas temáticas. 

Segundo Zagonel (1998), o cuidado de enfermagem auxilia o adolescente a 

explorar a transição através das suas expectativas e experiências, a identificar os 

acontecimentos stressantes, a compreender como os suportes pessoais e externos 

podem fornecer vantagens ou desvantagens à transição e fundamentalmente a enfrentar 

a assimilação da transição. 
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Temos consciência que este estudo possui algumas limitações. A maior limitação 

deve-se ao facto dos resultados não serem generalizáveis, uma vez que o número de 

participantes foi de apenas de vinte e um. Esta limitação aponta para a necessidade da 

realização de uma pesquisa com uma amostra mais representativa da população em 

estudo, a nível nacional. 

Outra das limitações do estudo, é não termos participantes internados em outras 

Unidades (Pediatria e Adultos). 

No entanto, este estudo fornece informações preliminares acerca de alguns 

aspectos que no futuro devem ser estudados. 

 A investigação em enfermagem, assim como o desenvolvimento profissional a 

que ela conduz, é indicador de um futuro promissor, em que se prestam melhores 

cuidados de enfermagem, sendo nossa expectativa ter contribuído para essa finalidade, 

com esta nossa investigação.  
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Cronograma de actividades  

 

Meses 

 

Actividades  

Jan  

09 

Fev 

09 

Mar 

09 

Abr 

09 

Maio 

09 

Jun 

09 

Jul 

09 

 

Set  

09 

      

Out 

09 

 

Nov 

09 

 

Dez 

09 

 

Jan 

10 

 

Fev 

10 

 

Mar 

10 

 

Abr 

10 

 

Maio 

10 

  

Jun 

10  

   

Jul 

10 

Escolha/ 

formulação 

do tema 

 

 

 

      

           

Revisão 

bibliográfica 
       

           

Obtenção de 

autorizações 
     

 

 
 

           

Recolha de 

dados 
       

           

Análise e 

tratamento de 

dados 

       

           

Entrega da  

dissertação 
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ANEXO II – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DO ESTUDO
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Ex.ma  Comissão Executiva  

do Hospital de Braga 

 

 

Assunto: Pedido de Autorização 

 

Ex.ma  Comissão Executiva do Hospital de Braga 

 Eu, Ana Isabel Martins de Azevedo, enfermeira no Hospital de Braga, no Serviço 

de Pediatria Adolescentes, na qualidade de aluna do 2.º ano do XVI Curso de Mestrado 

em Ciências de Enfermagem do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, venho 

pelo presente documento solicitar a V. Exª que me autorize a realizar colheita de dados 

no referido Serviço, a fim de poder elaborar a minha dissertação com o título provisório, 

Processo de transição do adolescente hospitalizado numa Unidade de 

Adolescentes, orientada pela Professora Doutora Margarida Abreu.  

 Esta é uma investigação qualitativa, do tipo descritivo, cujos objectivos são 

identificar os sentimentos experienciados pelos adolescentes durante a hospitalização; 

conhecer a representação que os adolescentes possuem de uma unidade de 

Adolescentes e identificar as necessidades sentidas durante a hospitalização. É 

finalidade desta investigação contribuir para a melhoria dos cuidados prestados aos 

adolescentes que necessitam de internamento. 

Os participantes deste estudo serão todos os adolescentes com idade 

compreendida entre os 10 e 17 anos e 364 dias, de ambos os sexos, orientados no 

tempo e no espaço, sem atrasos de desenvolvimento e hospitalizados há mais de 48 

horas na Unidade de Adolescentes, que manifestem interesse e disponibilidade em 

participar. 

A recolha de dados será realizada através de entrevista semi-estruturada, no 

período máximo compreendido entre Dezembro de 2009 e Maio de 2010. As entrevistas 

serão conduzidas face a face, durante o período de internamento, na hora e no local que 

os adolescentes indicarem e serão gravadas em formato áudio, de forma a facilitar a sua 

análise.  

A investigação será desenvolvida respeitando o sigilo e a confidencialidade de 

toda a informação obtida nas entrevistas. No momento da selecção do participante, este 

será informado sobre a investigação a decorrer e será indagado sobre o interesse e 

disponibilidade em colaborar. Em caso de resposta afirmativa, antes de se proceder à 

entrevista, será entregue a um dos pais ou representante legal, uma declaração em que 

confirma ter conhecimento da investigação e que autoriza a entrevista. Nesta altura será 
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entregue ao participante, esta mesma declaração em que este confirma ter conhecimento 

dos objectivos da investigação e aceita ser participante da mesma.  

 A acrescentar que me comprometo, depois de terminada a investigação, a 

transmitir os resultados à Comissão Executiva do Hospital de Braga. 

 

 Com os meus respeitosos cumprimentos, grata pela vossa melhor atenção e com 

toda a consideração. 

 

Peço deferimento, 

 

     Ana Azevedo                      

 __________________________                  
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ANEXO III – AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO IV – INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS  

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
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 Instrumento de colheita de dados – Entrevista semi-estruturada 

Designação do 

bloco 

Objectivos do bloco Exemplo de questões a colocar 

I. Legitimação da 

entrevista e 

motivação do 

entrevistado 

•  Legitimar a entrevista 

• Motivar o entrevistado 

� Informar o entrevistado sobre o que se pretende com esta 

entrevista 

� Ajudar o entrevistado a perceber a dinâmica do trabalho de 

campo, baseado em entrevistas 

 

 

 

II. Caracterização 

sócio-demográfica 

dos adolescentes 

• Caracterizar os adolescentes quanto à 

idade e habilitações literárias; 

• Conhecer a situação profissional dos 

adolescentes; 

• Conhecer a forma como o adolescente 

ocupava o seu tempo de lazer; 

• Caracterizar o contexto familiar no que 

se refere à sua composição, às 

condições económicas; 

 

� Que idade tens? 

� Estudas? Trabalhas? 

� A escola que frequentas é pública ou privada? 

� Com quem vives? 

� Quais as habilitações literárias dos teus pais? 

� Qual a profissão dos teus pais? 

� Onde residem? 

� Como ocupavas os teus tempos livres? 

 

 

 

III. Grupo de pares 

• Caracterizar o grupo relativamente à 

idade e hábitos; 

• Conhecer a existência de namorado; 

• Conhecer a reacção dos amigos à 

hospitalização; 

� Qual a média de idades dos amigos com quem costumavas 

conviver? 

� Quando estavam juntos, como costumavam ocupar o tempo? 

� Como conheceste o teu namorado? 

� Como reagiram os teus amigos quando souberam que 

precisavas ser internado? 
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IV. Recurso às 

Instituições de 

Saúde 

 

 

• Caracterizar o grupo de adolescentes 

relativamente ao recurso às Instituições 

de Saúde 

 

 

� Costumavas consultar o médico com periodicidade, onde? 

� Para além do motivo deste internamento, tens mais alguma 

doença? 

� Já estiveste internado anteriormente? 

 

 

 

 

 

 

V. Processo de 

hospitalização 

 

 

• Conhecer o estado de saúde do 

entrevistado 

• Identificar os sentimentos 

experienciados pelos adolescentes 

durante a hospitalização; 

• Conhecer a representação que os 

adolescentes possuem de uma unidade 

de Adolescentes 

• Identificar as necessidades sentidas 

durante a hospitalização. 

 

 

� Há quanto tempo estás internado(a) neste serviço? 

� Qual o motivo do internamento? 

� Como te sentes aqui hospitalizado(a)? 

� De quem sentes mais falta? 

� Do que sentes mais falta? 

� Durante a hospitalização, qual foi a situação mais negativa/ 

complicada que tiveste de enfrentar? 

� Onde vais buscar força, para ultrapassar os momentos 

menos bons? 

� Como é a tua relação com os profissionais que aqui 

trabalham?  

� Quais são os aspectos mais positivos da Unidade de 

Adolescentes? 

� E os aspectos mais negativos, da Unidade de Adolescentes? 
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ANEXO V – CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: Processo de transição do adolescente hospitalizado numa Unidade de 

Adolescentes 

Autora: Ana Isabel Martins de Azevedo 

 

Estás a ser convidado para participar, voluntariamente, de uma entrevista. Antes de 

dares o teu consentimento, lê atentamente as informações descritas a seguir: 

 

1. As informações que adolescentes como tu podem dar são fundamentais para a 

optimização das unidades de adolescentes e dos cuidados prestados aos adolescentes.  

2. A tua participação é voluntária e podes desistir a qualquer momento. 

3. A tua identificação será mantida como confidencial, sendo os resultados deste estudo 

analisados sem que seja revelada a tua identidade. 

4. Para facilitar a análise do teu testemunho será utilizado como recurso uma gravação 

áudio.  

Declaro que li e entendi todas as informações contidas neste termo de consentimento e 

que concordo participar nesta pesquisa.  

 

___________________________________   Braga,  _____ / _____ / ______ 

Assinatura do Adolescente 

 

___________________________________   Braga,  _____ / _____ / ______ 

Assinatura do pai/mãe/representante legal 

 

___________________________________   Braga,  _____ / _____ / ______ 

Assinatura da autora 

 

 

 

 

 


