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RESUMO 
 

O crescente interesse pela problemática dos comportamentos de risco, decorrente das 

características peculiares do adolescer, numa sociedade marcada pelas complexas 

mudanças (moral, social, política, ambiental, económica) e o reconhecimento da 

importância das numerosas e diversificadas iniciativas preconizadas no âmbito da 

educação para a saúde, orientou o nosso estudo centrado na compreensão mais ampla 

acerca das práticas educativas dos enfermeiros no sentido da adesão a comportamentos 

de saúde positivos pelos adolescentes.  

 

Neste sentido, pretendeu-se com este estudo conhecer a opinião dos enfermeiros sobre 

as razões conducentes à prática de comportamentos de risco e as suas 

consequências/implicações para o adolescente e família; conhecer a opinião dos 

enfermeiros sobre o seu contributo para a obtenção de ganhos em saúde para a 

população de adolescentes; caracterizar as práticas educativas dos enfermeiros no 

âmbito da educação para a saúde; e identificar as intervenções de enfermagem 

prioritárias em educação para a saúde dos adolescentes. 

 

Para a concretização destes objectivos, afigurou-se mais adequado situar esta 

investigação numa perspectiva fenomenológica de cariz qualitativo. Utilizou-se uma 

amostra constituída por doze enfermeiros da Sub-Região de Saúde de Vila Real, e para 

instrumento de recolha de dados a entrevista semi-estruturada, com recurso à técnica de 

análise de conteúdo para tratamento do material narrativo. 

 

Dos resultados obtidos, constatou-se que os participantes no estudo apontam como 

razões primordiais para os comportamentos de risco, as que se relacionam com as 

tarefas do adolescer, nomeadamente as inerentes ao desenvolvimento psicossocial e à 

influência dos espaços de socialização (família, escola, comunidade) nos processos de 

adaptação ao meio, desenvolvimento da identidade e construção de um projecto de vida 

emancipado. Quanto às consequências/implicações dos comportamentos negativos de 

saúde, os enfermeiros relevam a dimensão psicológica do adolescente (auto-estima, 

isolamento, auto-imagem), repercutindo-se toda esta problemática no desajustamento 
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familiar, mais especificamente nos padrões de interacção entre os seus membros e no 

cumprimento das funções familiares. 

 

No que se refere à obtenção de ganhos em saúde para este grupo etário, os enfermeiros 

enquadram a promoção da saúde, assente numa visão estratégica da educação para a 

saúde, como processo sistemático, tendo por base o diagnóstico de saúde e a definição 

de estratégias que dêem consistência às actividades. Acrescentam, também, a 

necessidade de aperfeiçoar competências e de terem maior envolvimento e 

protagonismo na definição de políticas de saúde para esta etapa do desenvolvimento 

humano.  

 

A nível das suas práticas educativas, apesar da significativa relevância atribuída ao 

contexto escolar, espaço de maior permanência temporal do adolescente, reconhecem a 

necessidade de sistematização das intervenções e maior investimento num trabalho 

multidisciplinar. Apontam como principais obstáculos às suas práticas, a organização 

dos serviços (escassez de recursos humanos e materiais) e a subvalorização das acções 

educativas. 

 

No que concerne às intervenções de enfermagem no âmbito da educação para a saúde, a 

maior parte dos participantes do estudo salientou o cumprimento dos diferentes 

programas de saúde, visando a promoção de estilos de vida saudáveis, com ênfase nas 

áreas da sexualidade, alimentação, actividade física e nos consumos aditivos, e um 

número reduzido explicitou como intervenções prioritárias as conducentes à promoção 

do desenvolvimento psicossocial e à construção de um projecto de vida. 

 

 

Palavras-chave: adolescência; comportamentos de risco; práticas educativas dos 

enfermeiros. 
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ABSTRACT 
 

The growing interest on the risk behavior’s problematic, decurrent from the peculiar 

characteristics of adolescence, in a society marked by complexes changes (moral, social, 

politic, environmental, economical) and the recognition of the importance if innumerous 

and divers initiatives preconized on the ambit of health, oriented our study focused on 

the more wide comprehension of the educative practices of nurses to achieve the 

adhesion of teenagers to positive health behaviors. 

 

Thus, with this study, the intention was to know the nurses’ opinion on the reasons that 

lead to the practice of risk behaviors and its consequences/implications to the teenager 

and family; know the opinion of nurses regarding their contribution to obtain benefits in 

terms of heath for the teenager’s universe, characterize the nurses’ educative practices 

on the ambit of heath education and identify the nursing interventions that are 

educationally prior for the teenagers’ health. 

 

For the concretization of these goals, the most adequate was to situate this investigation 

in a qualitative phenomelogical perspective. It was used a sample, constituted by twelve 

nurses from Vila Real’s sub-region and, for the gathering of data it was considered the 

semi-structured interview, using the techniques of content analysis for the narrative 

material. 

 

From the results obtained it was concluded that the participants on the study point as 

main reasons for the risk behaviors related to teenaging the ones related to the 

psychosocial development and the socialization spaces’ influence (family, school, 

community) on the process of surrounding environment adaptation, identity 

development and building of an emancipated life project. Regarding the consequences/ 

implications of the negative health behaviors, nurses mentioned the physiologic 

dimension of the teenager (self-esteem, isolation, self-image), reflected on the family 

unsuitableness, more specifically on the interaction between its members and the 

fulfillment of family’s duties. 
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Concerning the obtaining of benefits in terms of health for this ages group, the nurses 

see the promotion of heath, based in a strategic vision of education for heath, as a 

systematic process, having as base the heath diagnosis and the definition of strategies 

that might give consistence the activities. 

 

They also add the need to improve competences and having a bigger involvement and 

protagonist on the definition of health politics on this stage of human development. 

 

Regarding their educative practices, in spite of the significant relevance given to the 

school context - space where teenagers spent most of their time – they recognize the 

need to systematize the interventions and a bigger investment on a multi-disciplinary 

work. They point was main obstacles to their practices the organization of the services 

(lack of human resources and materials) and the sub valorization of their educative 

actions. 

 

Concerning the nursing interventions on the ambit of health education, the major part of 

the participants on the study highlighted the fulfillment of the different health programs, 

aiming to promote healthy life style habits, emphasizing the areas of sexuality, food, 

sport activities and additive consumption. A small part of the participants on the study 

also emphasized the promotion of the psychological development and the building of a 

life project as prior interventions. 

 

Key-words: teenaging; risk behaviors; nurses educative practices. 
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INTRODUÇÃO 
Contexto, objecto e organização da dissertação 

 
 

CONTEXTO 
 

Nas duas últimas décadas têm sido desenvolvidas numerosas iniciativas centradas na 

promoção e educação para a saúde dirigida aos adolescentes, sendo a sua saúde e bem-

estar entendidos como elementos-chave do desenvolvimento humano.  

 

O crescente interesse pelas questões relacionadas com os problemas, as necessidades 

dos indivíduos nesta fase do ciclo vital e a troca de experiências de investigação e de 

acção dos diversos ramos do saber, têm levado ao desenvolvimento de políticas 

conducentes à criação de programas de educação e promoção de saúde, prevenção da 

doença e prestação de cuidados de qualidade aos adolescentes. 

 

Apesar de ser considerado como um grupo saudável, existe uma preocupação crescente 

a nível mundial que resulta da vulnerabilidade que lhe é associada, decorrente das 

características peculiares da adolescência, reconhecida como um período de grandes 

mudanças biológicas, psicológicas, afectivas, sociais e familiares. E, porque a mudança 

pressupõe um período de crise e de maior vulnerabilidade, o adolescente está sujeito a 

maiores riscos, nomeadamente ao nível da integração social, da saúde física e mental.  

 

A Lei nº 48/90 de 24 de Agosto, alínea c) do nº 1 da Base II, veio dar relevo a este 

grupo etário, no âmbito da política de saúde, ao considerá-lo como um dos “grupos 

sujeitos a maiores riscos”, para os quais “são tomadas medidas especiais”. Surgem 

documentos estruturantes – Saúde em Portugal, uma estratégia para o virar do século 

1998-2000 (1998); Saúde, um Compromisso (1999) – que apontam metas e objectivos 

específicos sobre ganhos em saúde no que se refere a este grupo populacional, 

recolocando novos desafios aos profissionais de saúde no que concerne à concretização 

plena do potencial biológico e psicossocial dos adolescentes. 
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A actual situação de saúde dos adolescentes em Portugal traduz-se, de acordo com as 

Orientações Estratégicas para 2004-2010 do Plano Nacional de Saúde, no “aumento 

dos comportamentos de risco (sedentarismo, desequilíbrios nutricionais, violência, 

acidentes, gravidez precoce, consumo de substâncias aditivas), na persistência da 

mortalidade por causas externas e tumores malignos, e no desconhecimento da 

morbilidade pela insuficiência de indicadores para a sua correcta medição”. Com este 

perfil epidemiológico, e tendo por base o objectivo estratégico “obter ganhos em saúde, 

aumentando o nível de saúde nas diferentes fases do ciclo de vida e reduzindo o peso da 

doença”, sublinhado no lema “Uma juventude à descoberta de um futuro saudável”, 

preconiza-se como intervenções prioritárias “aumentar a qualidade dos cuidados 

prestados aos jovens, reforçar as actividades de redução de comportamentos de risco e 

settings para intervenção com reforço das actividades de educação em saúde” 

(Ministério da Saúde, 2003:27-28). 

 

Sendo a enfermagem a profissão que tem por foco de atenção o utente como sujeito dos 

cuidados numa perspectiva holística, compete ao enfermeiro que cuida do adolescente, a 

compreensão clara e a atribuição de sentido à experiência vivida por este, procurando 

uma aproximação à sua realidade e ao seu mundo.  

 

Assumir os adolescentes como grupo de intervenção dos profissionais de enfermagem, 

exige atender às suas necessidades, acompanhar o seu crescimento e desenvolvimento, 

respeitar a sua diversidade e singularidade, escutar e esclarecer as suas dúvidas, 

apoiando e facilitando o processo de edificação da sua identidade, a descoberta de si 

próprio e a construção do seu projecto de vida e de saúde. 

 

OBJECTO 
 

A partir da nossa vivência profissional, percebemos que frequentemente os objectivos 

propostos nas acções de educação para a saúde, têm uma perspectiva de mudança de 

comportamento que, na maioria das vezes, só parcialmente é atingida ou apresenta 

efeitos imediatos e transitórios.  

 

Constatamos também que, no exercício das práticas educativas dos profissionais de 

enfermagem, as acções ocorrem de forma acrítica, circunscrevendo-se à transmissão e 
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débito de informação, esvaziadas de uma reflexão crítica a respeito do processo, 

resultados obtidos, das políticas oficiais de saúde e da realidade local.  

 

A análise destas considerações, alavancou a necessidade de aprofundar questões 

relacionadas com esta temática e a definição da problemática de investigação, conhecer 

a prática dos enfermeiros da Sub-Região de Saúde de Vila Real em actividades de 

educação para a saúde dos adolescentes, que tem como objectivos específicos: 

• Conhecer a opinião dos enfermeiros sobre as razões conducentes à prática de 

comportamentos de risco e as suas consequências/implicações para o 

adolescente e família; 

• Conhecer a opinião dos enfermeiros sobre o seu contributo para a obtenção de 

ganhos em saúde para a população de adolescentes; 

• Caracterizar as práticas dos enfermeiros em actividades de educação para a saúde 

dirigidas aos adolescentes; 

• Identificar as intervenções de enfermagem prioritárias em educação para a saúde 

dos adolescentes. 

 

Sendo esta problemática uma preocupação tanto pessoal quanto institucional, 

pretendemos contribuir para a adopção de estilos de vida e padrões de comportamento 

que promovam a qualidade de saúde da população de adolescentes abrangida pela Sub-

Região de Saúde de Vila Real, procurando com este percurso de investigação encontrar 

uma compreensão mais aprofundada da situação, que permita intervir eficazmente junto 

deste grupo populacional. Resulta, assim, como finalidade deste trabalho, contribuir 

para o aperfeiçoamento das práticas de enfermagem no âmbito da educação para a 

saúde, de forma a imprimir ganhos em saúde na população de adolescentes. 

 

ORGANIZAÇÃO 
 

No seguimento desta introdução, o corpo principal da dissertação consta de quatro 

partes: o enquadramento teórico, o enquadramento metodológico, a apresentação e 

discussão dos resultados e as conclusões e sugestões. 

 

Parte I – Enquadramento teórico – composta por dois capítulos, procura-se 

contextualizar a problemática em estudo, revisando, no primeiro capítulo, os aspectos 
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relativos ao adolescente em desenvolvimento e à saúde dos adolescentes e, no segundo 

capítulo, fazendo uma incursão sobre as concepções de saúde, educação, promoção e 

educação para a saúde e sobre as teorias e modelos que procuram explicar os processos 

de organização, planeamento, execução e avaliação das acções de promoção e educação 

para a saúde, enquanto processo de aprendizagem e mudança comportamental. 

 

Parte II – Enquadramento metodológico – integra a especificação dos procedimentos 

metodológicos referindo a justificação do estudo, as questões orientadoras da 

investigação, o desenho do estudo, a amostra, o instrumento de recolha de dados e os 

procedimentos na sua aplicação e o tratamento e análise de dados. 

 

Parte III – Apresentação e discussão dos resultados – inscreve-se nesta parte os 

resultados que emergiram do estudo, em função das questões de investigação que 

nortearam este trabalho, fazendo a interligação dos dados empíricos com o corpo teórico 

à luz da reflexão sobre a relação dialéctica entre a teoria e a prática, finalizando-se com 

uma apresentação esquemática com base nas questões orientadoras do estudo. 

 

Parte IV – Conclusões e sugestões – apresentam-se as conclusões relevantes do estudo, 

que não pretendendo ser definitivas nem generalizáveis, contribuem para uma melhor 

compreensão da problemática em análise e fundamentação das propostas de intervenção 

em educação para a saúde, numa perspectiva de mudança positiva das atitudes e 

comportamentos de saúde dos adolescentes. Também, são apresentadas sugestões que 

podem vir a contribuir para a melhoria das práticas profissionais e dar corpo a uma 

(re)orientação para a definição de futuras linhas de pesquisa. 

 

Por último, seguem-se a bibliografia e um apêndice, em que se anexa um conjunto de 

elementos acessórios para a compreensão da pesquisa efectuada.  
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PARTE I 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 
 

 

1. O ADOLESCENTE EM DESENVOLVIMENTO 
  

A adolescência, como período fortemente marcado pelo conceito de desenvolvimento, 

abrange processos fisiológicos, psicológicos e ambientais contínuos e ordenados, 

seguindo determinados padrões gerais, onde as modificações sofridas afectam 

sucessivamente todos os aspectos de ordem biológica, cognitiva, psicoafectiva, 

emocional, sexual, social e moral, independentemente da vontade do indivíduo (Papalia 

& Olds, 2000). 

 
1.1. Adolescência – o emergir do conceito 

 

Durante séculos, a passagem da infância à idade adulta era quase imediata. As crianças 

familiarizavam-se com as vivências e as práticas dos mais velhos, aprendiam ofícios, 

eram instruídas acerca dos papéis sociais masculinos e femininos e submetidas a rituais 

de iniciação. Não existia uma cultura adolescente, nem a adolescência era percebida 

como um estádio do desenvolvimento humano. 

 

Apesar de o conceito de adolescência ser relativamente recente, os problemas a ela 

associados manifestavam já o seu impacto para a sociedade desde o tempo dos grandes 

pensadores gregos, vários séculos a.C. que, não fazendo uso do termo adolescência, 

descreviam a juventude nas suas obras literárias e poéticas (Crespin, 2007a).  

 

A literatura clássica, nomeadamente na área da psicologia, psiquiatria e psicanálise, 

desde os seus primórdios que se debruça sobre a adolescência. Stanley Hall, pioneiro 

nesta matéria, publicou, em 1904, a primeira psicologia geral da adolescência, sendo, 
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contudo, a evolução posterior muito lenta. A adolescência, enquanto área científica de 

estudo, data do final dos anos 40, quando uma associação de médicos ingleses 

(Associação dos Médicos das Escolas) publicou um Código de Normas, designado Manual de 

Saúde Escolar, com edição periódica, datando a última de 1975. Mas, foi a partir dos 

anos 50, que os investigadores dedicaram mais importância a estudos sobre a 

adolescência, sendo, actualmente, consensual que se trata de um período importante no 

ciclo de vida, caracterizado por um processo dinâmico de transformação corporal, 

psicológica e social de características peculiares. 

  

A adolescência, caracterizada como um período de vários anos de existência, na qual os 

indivíduos formam um grupo social autónomo, com uma especificidade própria, terá 

surgido na sociedade ocidental nos séculos XVIII e XIX, sendo ainda mais recente a sua 

concepção como grupo autónomo, contestatário ou marginal relativamente ao mundo 

adulto, assim identificado depois da Segunda Guerra Mundial (Claes, 1985). 

 

A partir do século XIX, com a industrialização, começou a atribuir-se grande 

importância à aquisição de competências e formação dos indivíduos. Apesar de as 

famílias mais desfavorecidas continuarem a iniciar os seus filhos no trabalho bastante 

cedo, nas classes média e alta os filhos tenderam a permanecer mais tempo nas escolas 

que, por sua vez, aumentaram em número e desenvolveram programas específicos e 

mais complexos, tornando-se mais exigentes.  

 

Ao mesmo tempo que no decurso do século XX se foi introduzindo em diversos países 

ocidentais o conceito de escolaridade obrigatória, a grande maioria dos adolescentes 

continua na dependência dos pais até muito mais tarde, seja pela continuidade dos 

estudos ou pela dificuldade de entrada no mercado de trabalho. Tais acontecimentos 

induziram um atraso notável na passagem à idade adulta, condicionada, em grande 

parte, pela falta de autonomia dos indivíduos, trazendo como consequência a formação 

de um novo grupo social, que desenvolve os seus próprios hábitos e costumes e que 

enfrenta problemas peculiares. 

 

Mas, se observarmos a forma como se desenrola a adolescência nos diferentes países e 

nas diferentes culturas, a tese da universalidade e da homogeneidade é posta em causa. 
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As relações entre adolescentes e adultos, os seus comportamentos, a duração da 

adolescência e os processos para a socialização dos indivíduos, variam nos diferentes 

contextos. Por exemplo, em sociedades primitivas, a passagem ao estatuto de adulto é 

suportada por um conjunto de rituais associados às transformações físicas da puberdade.  

 

A World Health Organization (WHO, 1977) delimitou a adolescência, por conveniência 

estatística, ao período do desenvolvimento humano compreendido entre os 10 e os 19 

anos de idade. A delimitação da faixa etária a que corresponde esta fase da vida varia 

ligeiramente entre os diferentes autores que se têm dedicado ao seu estudo. Porém, 

parece ser unânime a ideia de que a adolescência se inicia com as alterações 

psicobiológicas da puberdade e termina com a inserção social, profissional e económica 

do indivíduo (Palacios, 1995; Bee, 1997). 

 

Prazeres (1998), caracteriza a adolescência como um período de grande vulnerabilidade 

social e psicológica, durante o qual decorre o desenvolvimento da função reprodutiva e 

a determinação do indivíduo como ser único, aspectos essenciais à definição da sua 

personalidade, identidade sexual e aos papéis que desempenhará na sociedade. 

 

Do ponto de vista biológico, o seu início ocorre com o aparecimento dos sinais físicos 

sexuais e a capacidade de reprodução. Socialmente, é um período de transição que 

decorre entre a infância, de dependência dos adultos, e a idade adulta, de autonomia 

económica e social. Do ponto de vista psicológico, começa com a aquisição da 

maturidade fisiológica e termina com a aquisição da maturidade social, quando se 

assumem os direitos e deveres sexuais, económicos, legais e sociais de adulto (Matos & 

Equipa do Projecto Aventura Social & Saúde, 2003). 

 

Torna-se pertinente distinguir os termos adolescência e puberdade. Palacios (1995) 

define puberdade como o conjunto das transformações físicas que, ao longo da segunda 

década de vida, transformam o corpo infantil em corpo adulto com capacidade para a 

reprodução, sendo como tal um fenómeno universal para todos os indivíduos da espécie 

humana; e adolescência como um período psicossociológico que se prolonga vários anos 

e se caracteriza pela transição entre a infância e a idade adulta, muitas vezes descrita 
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como uma fase de turbulências, mudanças dramáticas, de tensões e sofrimento 

psicológico. 

 

Os estudos sobre o fenómeno da adolescência, desenvolvidos na sociedade de Samoa 

pela antropóloga Margaret Mead nos anos 20, permitiram-lhe concluir que, nessa 

cultura, as transformações físicas que os rapazes e raparigas atravessavam não 

provocavam qualquer tensão, dificuldade ou agitação; a passagem da infância ao mundo 

dos adultos era feita de forma gradual e adequada às possibilidades de cada um; 

existiam formas socialmente estabelecidas para enfrentar as tensões interpessoais e os 

conflitos ou discussões eram resolvidos abertamente. 

 

Contudo, Sprinthall e Collins (2003) referem que, entre os anos 40 e 60, o antropólogo 

Freeman estudou a mesma sociedade, concluindo que Mead enfatizou a vertente cultural 

em detrimento da vertente biológica, que permitia observar no povo de Samoa os 

impulsos agressivos e sexuais. Algumas correntes afirmam, de forma contundente, que 

a adolescência é apenas um produto cultural. De facto, ela não é um acontecimento 

universal, nem assume em todas as culturas os mesmos padrões e, ao longo da história, 

na cultura ocidental, tem sido tanto mais longa e conflituosa quanto mais complexa é a 

sociedade: “… por mais que os teóricos afirmem que o adolescente é um ser em crise, 

não há como compreendê-lo de forma correcta senão situando-o em seu contexto, seu 

tempo e sua cultura” (Azevedo, 2007:86). 

  

Apesar de tudo, a adolescência não representa um período de tumulto e drama descrito 

por uns, nem o “reino” de harmonia observado por outros. Para Silva e Silva (1997:18), 

é “um período do desenvolvimento que é difícil de precisar não só nos seus contornos 

como nos seus conteúdos”. Se é difícil determinar o seu início pelos diferentes ritmos 

em que ocorrem as alterações psicobiológicas da puberdade em cada indivíduo, mais 

complicado se torna determinar o seu término, quando este se baseia “num sistema de 

valores e crenças e realização de tarefas que se enquadram numa identidade 

estabelecida, e na formação do carácter” (Silva & Silva, 1997:18).  

 

Deste modo, a duração da adolescência está determinada e condicionada culturalmente. 

Apesar da dimensão biológica deste fenómeno, as transformações psíquicas são 
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profundamente influenciadas pelo ambiente social e cultural. Embora os adolescentes de 

hoje alcancem mais cedo a maturidade biológica, fruto da melhoria das condições de 

vida, da alimentação, entre outros factores, a maturidade psicossocial e a independência 

económica são alcançadas bastante mais tarde. O aumento da escolaridade é um dos 

factores responsáveis pelo seu prolongamento, com a visível dependência dos 

adolescentes face à família, a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, tornando 

mais tardias a independência socio-económica, a constituição de família e a reprodução. 

 

Palacios (1995) defende que é melhor falar de adolescentes (de diferentes tipos de 

adolescentes) do que de adolescência, devendo cada fenómeno ser avaliado na 

perspectiva da história evolutiva do sujeito e das suas características de conjunto. Na 

realidade, a adolescência não é vivida da mesma forma por todos os indivíduos, ainda 

que pertencentes à mesma cultura. Se para uns pode ser descrita como um verdadeiro 

tormento, para outros apresenta-se bastante mais fácil, mesmo em presença de alguns 

problemas. 

 

1.2. Construir o adolescer: entre o biológico e o psicossocial 

 

Rogers, Maslow, e outros teóricos afirmam que, tal como ocorre com as plantas que 

mesmo em locais insalubres e adversos lutam em busca do sol e da vida, nós, os seres 

humanos, temos um impulso inerente ao organismo como um todo para nos 

direccionarmos ao desenvolvimento das nossas capacidades tanto quanto for possível, 

quer sejam físicas, intelectuais ou morais, em conjunto, sendo a finalidade ou propósito 

do desenvolvimento a auto-realização. 

 

Adolescência é um termo que deriva de adolescer, do latim adolescere, 

etimologicamente significa crescer, desenvolver (Crespin, 2007b). 

 

Durante toda a vida, o ser humano tem que ajustar-se às mudanças causadas pelas 

transformações do seu próprio corpo e pelos factores do meio em que vive, estando a 

sua aprendizagem condicionada pela maturação (condições orgânicas e psicológicas) e 

pelas condições ambientais (cultura, classe social, entre outros). 
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A puberdade caracteriza-se pelo aumento da velocidade de crescimento e aparecimento 

dos caracteres sexuais secundários. É um período em que as alterações físicas resultam 

do crescimento ósseo e muscular e do desenvolvimento sexual com consequente 

despertar de sentimentos e impulsos sexuais até então desconhecidos (Palácios, 1995). 

Estas transformações são influenciadas essencialmente por factores endógenos, onde se 

incluem os genéticos e neuroendócrinos, e factores exógenos, de entre eles, os 

ambientais e nutricionais com forte ligação a factores de ordem social (Crespin & Poit, 

2007). 

 

Na teoria psicanalítica, a adolescência é descrita como a passagem do estádio de 

latência para o estádio genital, sendo a personalidade reestruturada em redor de novos 

conflitos, interesses e relações. A principal característica deste processo de 

desenvolvimento reside na relação que os adolescentes estabelecem com o próprio 

corpo, sendo este o primeiro representante das pulsões sexuais e agressivas e um modo 

de expressão privilegiada dos conflitos e da maneira como o adolescente se relaciona 

com os outros. 

 

O desenvolvimento fisiológico nem sempre acontece de forma harmoniosa com as 

outras áreas do desenvolvimento, o que pode provocar nos adolescentes desconforto, 

inquietação e inadaptação, possíveis de desencadear alterações comportamentais, ou 

mesmo desviantes, relativamente às normas sociais (Amorim, 1995). Como descreve 

Pinto (2003:43), “o envolvimento pessoal na trama dos ensaios de papéis da latência 

absorve o jovem debutante e reserva-lhe uma surpresa maior: o corpo novo. Grande e 

disforme este afirma-se perante os seus olhos […]. Tudo é novo e fugaz: o mundo, os 

pais, ele próprio. O adolescente encontra-se perante uma tempestade de emoções que 

procuram nome e sentido”.  

 

Com as transformações corporais, ocorre também uma mudança psicológica, necessária 

para acompanhar a maturação sexual e adquirir comportamentos sociais. A vida social 

dos adolescentes altera-se através da progressiva libertação da tutela parental e do 

fortalecimento da relação com os grupos de pares. É caracterizada por um forte 

empenho dos adolescentes em se tornarem independentes e autónomos relativamente 

aos seus progenitores, serem capazes de tomar decisões, desenvolver a autoconfiança, a 
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identidade sexual e uma visão do mundo orientada para o futuro. Este processo, é 

muitas vezes acompanhado de dificuldades que se manifestam na relação com os 

adultos e por sentimentos de angústia, solidão, dúvida, oscilações ou contradições de 

comportamentos, e variações de humor aparentemente incompreensíveis. É o adolescer 

marcado pelas crises de identidade, auto-imagem e auto-estima, relacionamento familiar 

e descoberta do sentido para a vida. 

 

Nesta fase podem surgir tensões no seio familiar, resultantes do conflito de gerações, 

passíveis de ser resolvidos através da compreensão, diálogo, respeito e negociação entre 

pais e filhos. Contudo, é importante ter presente que nem só nos adolescentes se 

centram as fontes de tensão. Também os pais podem confrontar-se com conflitos 

relacionais e profissionais, com a redefinição da sua identidade pessoal, entre outros, 

acabando por se repercutir na forma como se relacionam com os filhos, na sua 

disponibilidade, acessibilidade e flexibilidade (Palacios, 1995). Neste processo, assume 

uma importância relevante a estrutura e estabilidade no quadro de referências familiares, 

escolares e sociais.  

 

A adolescência é marcada, ainda, pela passagem ao pensamento formal descrito na 

teoria de Piaget, como a reestruturação das capacidades cognitivas do adolescente. Este 

estádio caracteriza-se pela extensão ao domínio das ideias, princípios e proposições 

abstractas. Os adolescentes adquirem um modo de pensamento dinâmico que lhes 

permite a adaptação à realidade e ao quotidiano, desenvolver a noção de tempo, a 

capacidade de ultrapassar situações vividas e projectar o futuro (Sprinthall & Collins, 

2003). 

 

Desta forma, também o contexto extra familiar, nomeadamente a escola, espaço de 

grande permanência temporal, pode ser muitas vezes desencadeadora de conflito no 

adolescente, nomeadamente quando, no seu percurso escolar, os cursos não respondem 

às suas expectativas, são pouco motivantes, sem uma clara utilidade e relação para o 

futuro profissional que idealizou, ou quando a escola hipoteca no seu quotidiano o 

ensaio de competências essenciais ao pleno desenvolvimento da pessoa. 
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Com o desenvolvimento das capacidades interpessoais e cognitivas, coloca-se ao 

adolescente mais uma tarefa desta etapa do ciclo de vida, baseada no sistema de valores 

e o juízo moral, que também vão sofrer transformações neste período.  

 

Piaget, nos anos 20, foi pioneiro no estudo do pensamento moral, relacionado com a 

aquisição de regras sociais e o desenvolvimento do sentido de justiça, igualdade e 

reciprocidade. Mas é a Kohlberg, nos anos 50, que se deve o maior impacto da 

descrição sobre o raciocínio moral, como uma moralidade convencional que evolui para 

uma moralidade de princípios (Sprinthall & Collins, 2003). Na primeira fase, as regras 

são criadas para benefício de todos, sendo considerado certo a obediência às mesmas. A 

fase seguinte é considerada um estádio de autonomia, em que a aceitação do certo e 

errado é feita com base nas próprias percepções do mundo e da consciência pessoal.  

 

A interacção que o adolescente estabelece com o meio influencia, grandemente, o 

desenvolvimento de valores e normas de conduta, tal como o tipo de interacção e 

relacionamento estabelecidos no seio familiar e os modelos de identificação. Ambientes 

favoráveis à defesa de valores e princípios éticos são promissores para o 

desenvolvimento de melhores atitudes morais e autonomia de valores.  

 

É nesta fase da adolescência que a construção da identidade se reveste de grande 

importância, sendo conseguida pelo afastamento progressivo em relação aos pais e pelo 

estreitamento de relações com o grupo de pares. 

 

Os adolescentes necessitam da segurança e estabilidade que a família lhes pode 

transmitir, conformando-se com as normas parentais face a valores culturais estáveis e 

perante decisões a longo prazo, como a escolha dos valores socio-económicos, dos 

hábitos de consumo, da religião e da adesão política. Mas, é na e com a acção no grupo 

de pares que absorve os elementos de referência na determinação dos gostos, das 

preferências, da linguagem e dos modelos de interacção individuais e sexuais. Deste 

modo, os adolescentes criam subculturas próprias, diversificam as personalidades de 

culto e fazem proliferar estilos de vida diferentes, respaldadas pela plasticidade da 

evolução das sociedades que permite uma grande diversidade de formas de viver a 

adolescência. 
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“No processo de individuação durante a adolescência e a juventude são empreendidas 

novas tarefas de exploração, descoberta e aprendizagem [...]. Nesta fase da vida testam-

se novas potencialidades e procura conhecer-se os limites pessoais nos domínios 

biológico, psico-afectivo e social” (Prazeres, 1998:23). Nesta perspectiva, inserem-se as 

condutas problemáticas dos adolescentes que podem ser entendidas como promotoras 

do crescimento e desenvolvimento pessoal e da autonomia, como também geradoras de 

danos para a saúde. Antunes (1998:30), fornece uma concepção dinâmica propondo 

para o período adolescente “um momento de crise/conflito que o torna, por isso mesmo, 

num vivido sempre com duplo registo. Por um lado, um momento de crescimento e 

permeabilidade ao apoio, por outro, um período de grande perigo, de maior 

vulnerabilidade à escolha de soluções mágicas e imediatas para o seu mal-estar…”  

 

Muitos autores são unânimes em considerar que os maiores riscos para a saúde advêm 

dos comportamentos gerados pela dificuldade de adaptação do adolescente ao meio 

psicossocial em que vive, sendo a própria sociedade responsável por situações capazes 

de afectar toda a vida futura do adolescente.  

 

Como salientam Santos (1999) e Sequeira (2006), ao reconhecermos as actuais 

condições da vida económica, social, familiar e escolar, retratadas no aumento do 

desemprego, potenciador de ambientes socio-económicos degradados, abandono 

escolar, nas vastas solicitações duma sociedade consumista e dos media que invadem os 

lares muitas vezes transmitindo imagens e conceitos negativos em detrimento de 

matérias providas de princípios e valores, nas crises das estruturas sociais, no aumento 

das famílias desagregadas, disfuncionais ou com falta de disponibilidade para 

comunicar eficazmente com os seus adolescentes e entre si, na inadequada resposta das 

estruturas educativas que, desajustadas da realidade actual, assombram o futuro dos 

adolescentes desmotivando a sua busca por um projecto de vida, conseguiremos 

compreender melhor a actual problemática relacionada com os adolescentes e as actuais 

circunstâncias de vida que podem potenciar a sua vulnerabilidade. 

 

Cada vez é mais comum encontrar-se pessoas física e psicologicamente adultas, mas 

que continuam a ser socialmente “não adultas”, não porque não queiram tornar-se 

independentes e autónomas, mas porque as condições sociais lhe dificultam o acesso ao 
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primeiro emprego e, consequentemente, o desenvolvimento de uma nova identidade e 

construção de um projecto de vida emancipado. 

 

As transformações bruscas que ocorrem na adolescência tornam este grupo altamente 

vulnerável. Os adolescentes passam por uma multiplicidade de contextos sociais e 

interpessoais geradores de emoções, sentimentos e motivações que os podem fazer 

oscilar para a instabilidade, criando maiores possibilidades de desenvolver problemas de 

adaptação com repercussões na sua saúde (Fonseca, 2002). Por outro lado, a ausência de 

preocupação com a saúde, aliada à falta de informação sobre a importância da vigilância 

e promoção de saúde, como também a fragilidade dos planos estratégicos, no que 

respeita à identificação precisa dos problemas a serem enfrentados, implementação, 

acompanhamento e avaliação dos programas, colocam importantes desafios para os 

sistemas de saúde na procura de resposta mais adequada às necessidades deste grupo. 

 

1.3. Saúde dos adolescentes 

 

Por se considerar o adolescer um período crítico, é fundamental desenvolver durante o 

mesmo comportamentos e atitudes saudáveis, nomeadamente a auto-responsabilização e 

o direito à saúde. 

 

Através dos dados estatísticos é possível constatar que as principais causas de morte e 

incapacidade na adolescência têm origem em comportamentos de risco. “Em 1996, em 

Portugal, cerca de 53% dos óbitos ocorridos entre os 10 e os 19 anos aconteceram por 

causas externas, em que os acidentes rodoviários representam cerca de dois terços do 

total de casos” (Prazeres, 1998:19). 

 

Segundo dados do Relatório do Director-Geral e Alto-Comissário da Saúde (2002), 

começam a assumir importância, como causas de morbimortalidade neste grupo etário, 

as doenças do foro oncológico, a asma, a diabetes mellitus e outras formas de doença 

crónica ou de deficiência. “Nos adolescentes, os principais problemas identificam-se 

com as repercussões dos comportamentos de risco: sedentarismo, desequilíbrios 

alimentares, condutas violentas, morbilidade e mortalidade por acidentes, maternidade e 

paternidade precoces (em particular, nascimentos em mães adolescentes com menos de 
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dezassete anos), e comportamentos potencialmente aditivos (nomeadamente, álcool, 

tabaco e drogas ilícitas)” (DGS, 2002:26). O consumo de tabaco e álcool, o 

sedentarismo e uma alimentação desequilibrada, são considerados como alguns dos 

percursores das doenças cardiovasculares e do cancro, constituindo as principais causas 

de morte nos países ocidentais (Conner & Norman, 1996).  

 

A inactividade física e os hábitos alimentares inadequados são também responsáveis 

pela prevalência de excesso de peso, tanto em crianças como em adolescentes, tendo 

sofrido um aumento acentuado nas últimas décadas, tanto nos países desenvolvidos 

como naqueles em desenvolvimento (WHO, 1998; Bouchard, 2003). Estes 

comportamentos estão associados a problemas de saúde como a hipertensão arterial, a 

dislipidemia, a intolerância à glicose, a diabetes, a hipercolesterolemia e persistência da 

obesidade na idade adulta, com consequências sociais e económicas associadas 

(Freedman et al., 1999; Luo e Kalberg, 2000; Stein & Colditz, 2004; Dehghan, Akhtar-

Danesh & Merchant, 2005; Wisemandle et al., 2006), e doenças crónico-degenerativas 

com consequente redução da qualidade de vida dos indivíduos (Bouchard, 2003; 

Nanchahal et al., 2005). 

 

Uma grande percentagem das mortes na adolescência está relacionada com o uso de 

substâncias psicoactivas, desde overdose e acidentes de viação até suicídio e homicídio 

(Sukiennik, 2000). Em relação ao consumo de álcool, salienta-se também o aumento da 

probabilidade de doenças como a cirrose hepática e os défices de memória, para além 

do cancro e da hipertensão (Smith & Kraus, 1998, cit. por Ogden, 1999). Associam-se 

ainda ao consumo destas substâncias, os comportamentos sexuais de risco (como SIDA 

ou outras doenças sexualmente transmissíveis), a gravidez na adolescência e o insucesso 

ou abandono escolar (Windle, Shope & Buskstein, 1996). Por outro lado, estas 

substâncias desinibem o comportamento sexual, aumentando a probabilidade de um 

maior número de parceiros sexuais (Plant & Plant, 1992). 

 

Outro exemplo que comprova a amplitude desta problemática está presente num estudo 

realizado pela UNESCO (2004), em que as adolescentes apontaram como principais 

causas para a realização de aborto: a falta de aceitação da família, o medo de comunicar 

a gravidez, a questão económica, o desejo de não ter o filho, a falta de informação e a 
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rejeição do namorado. Apesar de se preocuparem com os riscos que envolvem o aborto, 

o conhecimento não representa impedimento para manter práticas de risco e a 

necessidade de realizá-lo, com todas as consequências que daí possam advir (Cordellini, 

2007). 

 

Segundo o relatório Youth Risk Behavior (1995) referente à última década, nos EUA 

surgem, a cada ano, 3 milhões de casos de doenças sexualmente transmissíveis e 1 

milhão de casos de gravidez entre os adolescentes, estando a ocorrência destes dados 

epidemiológicos relacionados com a prática de relações sexuais desprotegidas entre os 

adolescentes (Feijó & Oliveira, 2001). 

 

Outros estudos revelam ainda que tem sido atribuído à maternidade na adolescência, 

entre outras consequências, um maior risco de exclusão social para a adolescente 

grávida, uma vez que contribuiria para restringir as opções educacionais e profissionais 

das adolescentes e para a manutenção de um baixo estatuto socio-económico 

(Population Reports, 1974; Deschamps, 1976; Xarepe, 1990). Contribuiria ainda para 

que se verificassem mais problemas de saúde para a mãe e para a criança, bem como um 

maior risco de perturbação na relação entre ambos, o que se traduziria num maior 

número de situações de negligência e/ou maus tratos entre os filhos de mães 

adolescentes (Araújo, 1987; Ramos de Almeida, 1987). 

 

A gravidez na adolescência tem sido referida por diversos autores como um importante 

factor de instabilidade na vida da jovem mãe que conduz à sua rejeição pelo seu anterior 

sistema de apoio afectivo e marginalização face à instituição escolar e à vida 

profissional (Population Reports, 1974; Deschamps, 1976; Xarepe, 1990). Também 

diversos autores portugueses têm referido estes fenómenos, embora haja entre eles 

diferentes posições. Se alguns sublinham a maternidade na adolescência como factor de 

exclusão social, marginalidade, e uma “perturbação social”, outros referem-na como 

consequência duma exclusão social prévia que, admitem, contribui para a reforçar e 

perpetuar (Almeida, 1987; Silva, 1982, 1992). 

 

O número de partos em adolescentes corresponde a cerca de 10% do total de 

nascimentos mundiais por ano (CODEPPS, 2006). Em Portugal, apesar de nos últimos 
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anos se ter feito sentir uma pequena diminuição da gravidez na adolescência, mesmo 

assim, no ano de 1999, mais de 7 mil adolescentes engravidaram com menos de 19 anos 

(INE, 1999).  

 

Hoje, acredita-se que o risco da gravidez na adolescência não seja apenas biológico, 

problemas psicológicos e sociais podem perturbar a adolescente, que não raramente se 

isola da família, dos amigos, abandona a escola e procura os cuidados de saúde 

tardiamente. Este isolamento da adolescente é muitas vezes endossado pela família e 

escola, que têm dificuldades em reconhecer e admitir a sexualidade da adolescente 

grávida (CODEPPS, 2006). 

 

As complicações fisiológicas para a adolescente grávida são múltiplas, nomeadamente 

ao nível da morbilidade e mortalidade no parto e puerpério. Há maior número de 

abortos espontâneos, nados mortos e mortes perinatais, partos prematuros e recém-

nascidos de baixo peso. Entre as consequências psicossociais, são preocupantes a 

evasão, o abandono e a dificuldade de retorno à escola. A baixa escolaridade e a falta de 

formação dificultam a inserção no mercado de trabalho, perpetuando o ciclo de pobreza. 

(CODEPPS, 2006). 

 

Estamos, portanto, em presença de problemas que têm a sua origem fora do contexto 

exclusivamente biológico e individual, para se localizarem nos componentes sociais, 

económicos e culturais da sociedade (Buss, 1999). 

 

Assim, para além do interesse no estudo dos comportamentos que contribuem para a 

morbilidade e mortalidade juvenis, é também importante entender o significado das 

condutas dos adolescentes. Albuquerque e Oliveira (2002:17) referem, entre outros, 

como principais determinantes dos comportamentos de saúde “factores sócio-

cognitivos, tais como atitudes face aos comportamentos, crenças, expectativas e 

influência dos grupos de referência dos indivíduos – família e grupo de pares”. Para 

atingirem o seu pleno potencial, os adolescentes necessitam assim de suporte adequado, 

acessibilidade à informação e aos serviços de saúde. Através do reconhecimento da sua 

diversidade, das suas potencialidades, dos seus hábitos de vida e do seu contexto social 

e cultural, é possível adequar as estratégias de comunicação e intervenção com este 
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grupo, tendo em conta que é fundamental promover a sua participação como parceiros 

na tarefa de encontrar caminhos e soluções para os diferentes problemas (Matos & 

Equipa do Projecto Aventura Social & Saúde, 2003). 

 

1.3.1. Cuidar o adolescente 

  

Cuidar é parte integrante da arte e ciência da enfermagem, sendo considerada a essência 

da sua prática. Citando Ribeiro (1995:14), a “orientação para o cuidar radica, entre 

outras, nas ideias de Nightingale (1859), Henderson (1961,1969), Leinninger (1970), e 

Watson (1988). Apela para uma acção centrada no utente como sujeito dos cuidados, 

para os aspectos relacionais e abrange a pessoa e o seu ambiente”. Nesta perspectiva, e 

tendo em conta que a adolescência é uma fase complexa, passível de assumir 

problemáticas peculiares, resultado da interacção de diferentes factores (económicos, 

institucionais, políticos, éticos, culturais, físicos e ambientais da própria sociedade), o 

principal objectivo do cuidar é estabelecer uma relação terapêutica com o adolescente, 

com sobrevalorização das dimensões da afectividade e tolerância, sentimentos 

importantes no processo de crescimento e desenvolvimento dos adolescentes. 

 

Tendo em conta que muitos comportamentos relacionados com a preservação da saúde 

são adquiridos na adolescência, é importante implementar acções de promoção da saúde 

e prevenção de comportamentos de risco, o mais precocemente possível (Albuquerque 

& Oliveira, 2002).  

 

No contexto europeu, a OMS, no seu desígnio da Saúde para Todos, estabeleceu metas 

de saúde, reforçando a importância de uma abordagem privilegiada no ambiente escolar, 

da promoção da saúde e dos estilos de vida saudáveis, recomendando como objectivo 

operacional que, até 2015, 50% das crianças e 95% dos adolescentes integrem 

estabelecimentos de educação e ensino promotores da saúde, e definiu Escola 

Promotora de Saúde como “aquela que inclui a educação para a saúde no currículo e 

possui actividades de saúde escolar” (WHO, 1999). Está, portanto, reconhecido o papel 

da escola tão bem explicado nas palavras de Constantino Sakellarides: “A escola ocupa 

um lugar central na ideia de saúde. Aí aprendemos a configurar as peças do 

conhecimento e do comportamento [...]. Adquirimos, ou não, equipamento para 
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compreender e contribuir para estilos de vida mais saudáveis, tanto no plano pessoal 

como ambiental...” (DGS, 2006:2). 

 

A nível nacional, as preocupações com a saúde deste grupo estão efectivamente 

consignadas no sistema de saúde através da aprovação do Programa Nacional de Saúde 

Escolar (DGS, 2006), que “aponta para um conjunto de estratégias baseada nas 

prioridades nacionais e nos problemas de saúde mais prevalentes na população juvenil”, 

e que de entre as suas finalidades sublinha “a necessidade de promover e proteger a 

saúde [...] de promover um ambiente escolar seguro e saudável [...] de reforçar os 

factores de protecção relacionados com os estilos de vida saudáveis e de contribuir para 

o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da saúde” (DGS, 2006:7). 

Portugal integra a Rede Europeia de Escolas Promotoras da Saúde, desde 1994, e 

reafirma, entre os Ministérios da Educação e da Saúde, através de um protocolo 

assinado em Fevereiro de 2006, o compromisso de incrementar modelos de pareceria, 

para que os profissionais de saúde e de educação assumam a promoção da saúde na 

escola como um investimento capaz de se traduzir em ganhos em saúde (DGS, 2006). 

 

Segundo Prazeres (1998:28), “o desenvolvimento de programas e de projectos em saúde 

dos adolescentes deve ser assegurado por vários sectores, em espaços de intervenção 

diferentes e recorrendo a promotores de saúde diferentes”, revelando-se crucial a 

interligação dos diferentes níveis de cuidados preventivos (DGS, 2005). 

 

Contudo, a prática crescente de comportamentos nocivos à saúde, cada vez mais 

precocemente, revela a falência e a incapacidade que temos demonstrado em constituir 

modelos de identificação, imprescindíveis para a formação dos adolescentes.  

 

Para uma abrangência holística, preconizada no cuidar, é importante que as estratégias 

de intervenção definidas tenham uma participação intersectorial, que promova a 

interligação dos diferentes níveis de prevenção numa articulação interdisciplinar, 

desenvolvendo o incremento de estilos de vida saudáveis e a prevenção dos efeitos 

negativos de condutas de risco. 
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Os cuidados ao adolescente devem reflectir a preocupação pelo seu bem-estar 

fisiológico, emocional, social e espiritual e a consciência da influência do meio sobre a 

sua saúde. Cabe aos profissionais de saúde, e em particular aos enfermeiros, a 

responsabilidade pela efectivação do seu papel de educadores em saúde, dentro e fora 

das instituições de saúde. Na realidade, é imprescindível uma oferta pró activa de 

cuidados de saúde que disponibilizem aos adolescentes condições para uma relação de 

ajuda profissional. 

 

1.3.2. Aspectos éticos, deontológicos e legais  

 

A enfermagem é uma profissão que lida constantemente com situações que abarcam 

uma complexidade de aspectos ético-morais. A crescente dependência da tecnologia, a 

sua repercussão na forma como o ser humano experiencia o seu ciclo de vida, os 

elevados custos económicos relativos aos cuidados de saúde e o desenvolvimento da 

autonomia das diferentes profissões, determina a necessidade de reflectir perante as 

situações de acordo com enquadramentos teóricos clarificados (Queirós, 2001).  

 

A ética relacional baseia-se no respeito e na confiança, e promove, através do diálogo, 

mecanismos de interacção construtiva entre todos os intervenientes, tornando a 

experiência humana numa experiência partilhada. 

 

Actualmente, o conceito de ética nos cuidados de saúde está intimamente ligado ao 

conceito de autonomia da pessoa, procurando garantir o respeito das pessoas autónomas 

e proteger aquelas cuja autonomia esteja reduzida. Esta autonomia refere-se à 

capacidade de decisão da pessoa, de forma consciente e responsável, sobre o que 

considera ser adequado para si. “Sermos responsáveis é sabermo-nos autenticamente 

livres, para o bem e para o mal: assumirmos consequências do que fizemos, emendar o 

mal que possamos e aproveitar o bem ao máximo” (Savater, 1998:75). 

 

Tendo por base a teoria do desenvolvimento moral de Kholberg, que descreve a 

passagem ao nível da moral convencional a partir dos 12 anos, e ao nível da moral pós-

convencional a partir dos 16 anos, é possível atribuir ao adolescente capacidade 

decisória, tendo em conta que este último nível permite ao indivíduo ajuizar as regras e 
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convenções sociais, aceitando-as ou rejeitando-as de acordo com os seus próprios 

valores.  

 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança (UNICEF, 1990), a 

capacidade para a tomada de decisão do adolescente deve ser feita caso a caso, 

avaliando a sua habilidade de se comunicar, de compreender informações recebidas e de 

deliberar sobre as alternativas dadas, conforme os seus valores. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem estar atentos às condições de desenvolvimento intelectual 

e emocional do adolescente para poderem prestar consentimento informado. 

 

A privacidade, a confidencialidade e o consentimento informado são fundamentais no 

estabelecimento de um bom relacionamento entre o enfermeiro e o adolescente, direitos 

que lhe assistem na relação de ajuda com os prestadores de cuidados. Aliás, assiste-lhe o 

direito a ser atendido num espaço que resguarde a sua privacidade, bem como um grau 

de autonomia na condução da sua vida pessoal de acordo com a sua idade e situação, 

sendo-lhe devido o respeito pela sua intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida 

privada (DGS, 2005). 

 

O princípio da autonomia determina o direito à privacidade que, para ser garantida, 

requer o respeito pela confidencialidade de toda a informação gerada na relação 

profissional do enfermeiro com o adolescente, que jamais deverá ser revelada sem a sua 

prévia autorização. Sem a preservação da confidencialidade, o enfermeiro perde a 

garantia da veracidade das informações e contribui para o prejuízo da relação 

estabelecida com o adolescente. 

 

Existem, no entanto, situações muito específicas em que o sigilo profissional pode ser 

quebrado, como o consentimento da pessoa, o dever legal ou a existência de uma “justa 

causa”, nomeadamente quando essa informação possa prejudicar a colectividade ao não 

ser revelada: “ é justificável a quebra do segredo profissional quando a não revelação da 

informação pode pôr em risco a vida de outra(s) pessoa(s) identificável(eis)” (Queirós, 

2001:103). 
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O desafio ético que se coloca aos enfermeiros na relação com o adolescente, é serem 

capazes de evitar os estereótipos e preconceitos e olhar esse indivíduo como ser único, 

respeitando a sua individualidade, estar atento às suas necessidades, reconhecer o seu 

direito a receber cuidados, sendo responsável com a sua própria saúde, e ajudar na 

aquisição da capacidade de decisão autónoma.  

 

No âmbito dos cuidados de saúde e da intervenção dos diferentes profissionais, o 

exercício profissional dos enfermeiros centra-se na relação interpessoal com os seus 

utentes, com respeito pela sua individualidade, procurando, em conjunto, perceber e 

negociar os significados comuns que cada pessoa atribui aos seus comportamentos, 

tendo em vista, através de processos de aprendizagem, a adopção de estilos de vida 

compatíveis com a promoção da saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2004). 

 

De acordo com as competências do enfermeiro de cuidados gerais, “quer a pessoa 

enfermeiro, quer as pessoas clientes dos cuidados de enfermagem, possuem quadros de 

valores, crenças e desejos de natureza individual – fruto das diferentes condições 

ambientais em que vivem e se desenvolvem. Assim, no estabelecimento das relações 

terapêuticas, o enfermeiro distingue-se pela formação e experiência que lhe permite 

entender e respeitar os outros, num quadro onde procura abster-se de juízos de valor 

relativamente à pessoa cliente dos cuidados de enfermagem” (Ordem dos Enfermeiros, 

2004:4). Neste enquadramento, compete ao enfermeiro participar na promoção de uma 

alimentação equilibrada, vacinação, actividade física regular, aquisição de saberes, 

construção da identidade pessoal, estabelecimento de projectos de futuro, motivações de 

carácter estético, criativo, afectivo e sexual, tendo em conta o meio e as circunstâncias 

de vida dos adolescentes (Prazeres, 1998), e estimular e apoiar os adolescentes a 

assumirem progressivamente o controlo e a tomada de decisão sobre a sua própria vida, 

de forma consciente e responsável.  

 

Torna-se, pois, pertinente reflectir sobre os processos educativos desenvolvidos pelos 

enfermeiros e que visam a adesão a estilos de vida saudáveis e a prevenção de efeitos 

negativos resultantes de condutas de risco na adolescência. 
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2. PRÁTICAS DOS ENFERMEIROS EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
 

Ao longo do tempo, várias mudanças se foram produzindo relativamente aos conceitos 

de educação e de saúde. Actualmente, apesar de frequentemente espartilhadas pelos 

constrangimentos ideológicos das conjunturas sócio-históricas, as tentativas de 

definição destes conceitos fazem emergir como traço comum o desenvolvimento da 

pessoa humana nas suas dimensões fisiológica, cultural, espiritual. As teorias e os 

modelos produzidos no âmbito da educação para a saúde procuram explicar a natureza 

dos comportamentos de saúde, as influências a que estão sujeitos, e sugerir estratégias 

que visem a capacitação da pessoa e grupos, para poderem confrontar-se positivamente 

com o ambiente e participar na gestão da sua própria saúde. Para Sardinha, Matos e 

Loureiro (1999:12), “uma tomada de consciência das diversas teorias do 

comportamento e a capacidade de as aplicar na prática é o que distingue um profissional 

de qualidade de uma outra pessoa que se limita a desempenhar um conjunto de tarefas”, 

sendo a compreensão e a adequada aplicabilidade prática destas teorias e modelos que 

vai determinar a qualidade e a eficácia das intervenções de educação para a saúde. 

 

Partindo destes pressupostos, parece-nos pertinente fazer uma análise da evolução 

destes conceitos, desenvolver aspectos do campo teórico da educação para a saúde e as 

suas implicações para a prática de cuidados e ganhos em saúde. 

 

2.1. Saúde e educação  

 

A saúde tem-se revelado como um conceito dinâmico, continuamente valorizada na 

existência humana, e assumindo formas diversas em função do sistema social e das 

crenças prevalentes do contexto histórico e das condições ambientais.  

 

Etimologicamente, o termo saúde provém do latim salus e refere-se ao estado em que o 

organismo exerce normalmente todas as suas funções, o equilíbrio psicológico e, em 

geral, todas as condições de activa adaptação aos meios físico e social (Perea Quesada, 

2004). As tentativas de a conceituar, têm sido várias ao longo da história, e continuam 

sendo múltiplas, pluralistas e de difícil operacionalização. Na verdade, acrescentam 

Silva e Coutinho (2000:37) “quando falamos em saúde, todos julgamos saber do que se 
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trata, mas cada vez se torna mais difícil definir este conceito. Os vocábulos saúde e 

saudável utilizam-se com muita frequência [...]. Mas ao procurarmos explicar o que 

queremos dizer, corremos o risco de dizer aquilo que é óbvio, ou o risco de não saber o 

que dizer”. 

 

Durante muito tempo, até meados do século XX, a ideia de saúde caracterizou-se por 

uma concepção biologicista, sendo definida a partir da doença. Esta, por sua vez, foi 

explicada sucessivamente desde a teoria demoníaca, que atribuía a causa da dor, da 

doença e da morte a espíritos malignos, até à teoria microbiana na segunda metade do 

século XIX com os trabalhos de Pasteur e Koch, a partir dos quais se perspectivou um 

domínio sobre a doença (López Santos & Frías Osuna, 2000). 

 

Os avanços tecnológicos dos dois últimos séculos permitiram importantes avanços no 

âmbito do diagnóstico e, consequentemente, da prevenção e combate à doença, que 

constituía a grande preocupação, muito mais do que a saúde que, durante muito tempo, 

foi definida como “a ausência de doença”. Focalizada nas perturbações físicas e 

encarada como um acontecimento acidental que atingia o organismo, sem haver 

possibilidade de desencadear qualquer tipo de reacção que pudesse evitá-lo (Larrea & 

Plana, 1993). Esta definição, que perdurou inalterável alimentada pelos pressupostos do 

modelo biomédico, foi sendo posta em causa em função das transformações científicas, 

técnicas e sócio-culturais que redifiniram os quadros conceptuais da apreciação da vida 

humana, como também da necessidade de rever as definições negativas profundamente 

desajustadas para as ciências sociais e humanas: a saúde não é a ausência da doença, do 

mesmo modo que a riqueza não é a ausência de pobreza, nem a paz ausência de guerra 

(Salleras Sanmartí, 1985). 

 

Efectivamente, só em 1948 surgiu um conceito tão amplo quanto consensualmente 

aceite como o proposto pela OMS, “o estado completo de bem-estar físico, mental e 

social, e não apenas a ausência de doença”. Constituiu a primeira intenção de ruptura 

com o modelo biomédico e de introdução de novas perspectivas, aludindo às dimensões 

física, mental e social e à noção de conjunto de uma mesma realidade, a sua 

manifestação configurava-se pelo bem-estar e funcionalidade e pela possibilidade de ser 

uma pessoa única capaz de responder por si própria (Ribeiro, 1993). Porém, as críticas à 
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definição proposta pela OMS afirmavam tratar-se de um conceito incompleto pela 

multiplicidade de factores envolvidos, utópico na medida em que o conceito de saúde 

positiva e perfeita não se podia tornar realidade e pela subjectividade colocada ao 

definir o significado de bem-estar (Dubos, 1965). 

 

Em 1986, a OMS, como resultado da apreciação do viver humano, propõe um conceito 

mais amplo, que a define “como a extensão em que o indivíduo ou grupo é, por um 

lado, capaz de realizar as suas aspirações e satisfazer as suas necessidades, e por outro 

lado, de modificar ou lidar com o meio que o envolve” (Ribeiro, 1998:80). 

 

Actualmente, e sob influência da matriz proposta pela OMS, podem ser encontradas 

inúmeras definições, constando-se como característica predominante a valorização da 

capacidade do ser humano em criar e lutar pelo seu projecto de vida em direcção ao 

bem-estar. Na verdade, “a saúde de cada pessoa depende do seu projecto de vida, do seu 

sentido de felicidade e da sua forma específica de estar no mundo” (Rodrigues, Pereira 

& Barroso, 2005:11), o que nos conduz para uma visão muito além da satisfação das 

necessidades humanas básicas e do modelo biomédico, para uma abordagem centrada 

na promoção da saúde, na qual “o conceito de saúde evolui para uma dimensão 

integradora de uma multiplicidade de condições que se orientam para a auto-realização 

do indivíduo” (Rodrigues et al., 2005:12). 

 

Decorre deste entendimento que, obter ou conseguir saúde, está muito para além da 

intervenção dos governos ou dos profissionais de saúde, está sobretudo na capacitação e 

atitude pessoal que leva o indivíduo a desenvolver-se, a modificar-se e a adaptar-se, 

elementos inscritos na definição simples proposta pela Ordem dos Enfermeiros 

Portugueses (2003:143): “estado e, simultaneamente, a representação mental da 

condição individual, do controlo do sofrimento, do bem-estar e do conforto emocional e 

espiritual. Na medida em que se trata de uma representação mental, trata-se de um 

estado subjectivo [...] variável no tempo, ou seja, cada pessoa procura o equilíbrio em 

cada momento de acordo com os desafios que cada situação lhe coloca. Neste contexto, 

a saúde é o reflexo de um processo dinâmico e contínuo, toda a pessoa deseja atingir o 

estado de equilíbrio que se traduz no controlo do sofrimento, no bem-estar físico e no 

conforto emocional, espiritual e cultural”.   
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À luz da Medicina Social, iniciada no século XIX, a metodologia epidemiológica, 

aplicada ao estudo dos casos de doenças não transmissíveis de evolução prolongada, 

passou a ser enquadrada por um conjunto abrangente de factores, muito além dos de 

ordem biológica e, neste sentido, as condições para a probabilidade de adoecer tornam-

se multifactoriais (comportamentais, ambientais, sociais, económicos, culturais). Foi 

com o estudo de Lalonde (1974), ao propor uma concepção global de saúde baseada na 

interacção de quatro factores, que se concebeu um modelo capaz de explicar a 

multicausalidade dos processos de saúde e doença, denominado de determinantes da 

saúde: 1) a biologia humana (envelhecimento e genética); 2) o ambiente físico e social 

(contaminação física, química, biológica, pobreza, marginalização); 3) o sistema de 

saúde (qualidade, acessibilidade, gratuitidade, cobertura); 4) o estilo de vida (consumo 

de drogas, exercício físico, alimentação) (Limón Mendizabal, 2004). Os estilos de vida 

nocivos, entendidos como o conjunto de decisões tomadas pelo indivíduo com 

repercussões na sua saúde, têm sido objecto de numerosos estudos, que apontam para 

uma associação com as principais causas de mortalidade e morbilidade, e eles também 

profundamente enraizados em determinantes antroplógicos e ecológicos.  

 

A relevância que a modificação dos estilos de vida e das condições ambientais assume 

para um melhor estado de saúde, exigem um conjunto de requisitos que a OMS (1985) 

considera como condições de plena humanidade (paz, alimentação suficiente, igualdade 

de oportunidades, abastecimento de água potável e saneamento básico...) e, dentre eles, 

a educação, que constitui a base sobre a qual se desenvolve o potencial do indivíduo e 

se estabelece uma participação útil na sociedade, e para que possa compreender o que é 

a saúde, escolher os seus estilos de vida e responsabilizar-se pela saúde, tanto na esfera 

da sua acção, quanto da tarefa colectiva. 

 

Neste sentido, a educação, ao estabelecer uma simbiose entre os étimos latinos educare 

(produzir, alimentar) e educere (fazer, sair, conduzir, guiar) (Sanvisens, 1984), 

entrecruza-se a com saúde, reconhecendo-se nestes dois vocábulos a sua amplitude e 

complexidade, para fazer do desenvolvimento humano não um mero desdobramento de 

um programa geneticamente determinado, mas um ser que realiza a sua “própria e 

intransferível experiência vital” (Santos, 1982:442). A propósito dos elementos 

essências da educação, Bianchi (1998:13-14) sublinha a sua intencionalidade, ou seja, 
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“…é diferença específica da educação, distinguindo-a de outros processos de 

incorporação dos modos de estar, de sentir e de agir próprios de uma cultura”, 

diferenciando-a “das mudanças espontâneas ou fortuitas resultantes do arranjo ocasional 

das circunstâncias ou dos acasos da interacção”. Prossegue o autor, dizendo que a 

aprendizagem, enquanto toda e qualquer mudança de comportamento e da capacidade, 

só é um acto educativo se se traduzir num aperfeiçoamento da pessoa.  

 

O carácter plurifacetado da educação, enquanto actividade, relaciona-a no plano 

organizativo, com três tipos de modalidades: 1) a educação informal (actividades 

educativas realizadas em contextos institucionalmente inespecíficos, sem uma definição 

estatutária das condições de educador e educando); 2) a educação não-formal 

(actividades educativas com características da educação informal e formal); 3) a 

educação formal (actividades educativas realizadas em instituições vocacionadas para 

esse efeito – escolas, creches – com distinção do papel de educador e educando, com 

finalidades e objectivos precisos, com conteúdos e procedimentos prescritos e cujos 

resultados são objecto de avaliação sistemática (Bianchi, 2002).  

 

É neste registo da educação formal que inscrevemos o delineamento dos programas de 

promoção e educação para a saúde, com a necessária interdisciplinaridade entre as 

ciências biológicas e as ciências do comportamento, e o esforço deliberado de concertar 

as acções educativas para um determinado fim. Faz, portanto, sentido “compreender o 

que os jovens pensam, sabem e querem quanto à saúde, numa perspectiva de 

formulação de estratégias que promovam a saúde e o bem-estar, entendidas como 

condição básica do desenvolvimento” (López Santos, 2000a:29). 

 

Serrano González (2002), considera que a pessoa enfrenta, actualmente, uma grande 

diversidade de escolhas e pouca ajuda relativamente às melhores opções a tomar e, deste 

modo, a mudança nos estilos de vida deixa de ser apenas um problema de tomada de 

decisão para se tornar num acto revestido de complexidade que comporta o sistema 

cognitivo e o mundo de significados da nossa actual sociedade. As acções são, assim, 

determinadas por padrões, contexto e significados, cabendo ao profissional de saúde 

conhecê-los e compreendê-los, por forma a definir estratégias que vinculem os 

indivíduos ao ambiente e ao contexto das suas vidas quotidianas, com vista a criar as 
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condições para um futuro saudável, combinando a autonomia pessoal com a 

responsabilidade social. Estamos, portanto, a subscrever a vinculação da ideia de saúde 

à ideia de comportamento, tal como se referia (Czeresnia & Freitas, 2004), a saúde ou é 

saúde comportamental ou não é nada, do mesmo modo que, em outros tempos, a doença 

era lesão orgânica ou não era nada.  

 

As mudanças comportamentais devem-se, em grande parte, ao processo de 

aprendizagem capaz de determinar uma autonomia para fazer escolhas informadas, 

conscientes e responsáveis que, na opinião de Carvalho e Carvalho (2006:21), ocorre 

como “o resultado da interacção da informação com todas as dimensões do nosso ser, 

sendo as emoções e os sentimentos os principais responsáveis por esta interacção”. A 

aprendizagem está relacionada com a motivação, faz parte de um projecto pessoal e do 

desenvolvimento da pessoa ao longo da vida, e traduz-se numa modificação de 

comportamento relativamente estável (Costa, 1998; Pacheco & Cunha, 2006). 

 

Propúnhamo-nos a uma visão global e integradora dos conceitos de saúde e educação, 

delineada no cruzamento das inúmeras variáveis que caracterizam a realidade humana, 

pois no dizer de Carcel (2000:34), “Educação e Saúde exigem uma visão holística, 

englobando uma abordagem global e particular da pessoa no seu aspecto biológico, 

psicológico, social e mental em constante interacção com o mundo circundante”, para os 

interligar com a promoção da saúde, ideias que Navarro (2000) considera aparentemente 

oriundas de áreas tão distintas, mas que se revelam inseparavelmente solidárias e 

coerentes.  

 

2.2. Promoção e educação para a saúde 

 

As primeiras manifestações políticas e técnicas, que fizeram emergir como preocupação 

a promoção da saúde, surgem a partir dos anos 70, fortemente impulsionadas pelas 

mudanças nos padrões de saúde e doença, com consequente aumento das doenças 

crónico-degenerativas e elevados gastos em saúde que ocorreram durante a segunda 

metade do século XX. Mas, foi sobretudo o Relatório de Lalonde (1974) que, ao 

determinar o contributo percentual dos quatro factores que afectam a saúde, valorizou a 

promoção da saúde como forma integrante de melhorar o nível de saúde das populações 
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(Squire, 2005). O conceito de promoção de saúde adquire um novo significado, 

conceptualmente distinto do conceito de prevenção da doença, embora sejam 

abordagens complementares para a consecução de ganhos em saúde e para a melhoria 

da qualidade de vida e bem-estar.  

 

Paúl e Fonseca (2001), consideram que, no modelo de prevenção, “as mudanças no 

comportamento ocorrem quando a pessoa percebe que o seu comportamento actual pode 

levar a condições pouco saudáveis e que a eliminação desse comportamento e/ou a 

adopção de outro reduz a probabilidade da doença ou incapacidade” e, portanto, de 

orientação mais patogénica, enquanto o modelo de promoção da saúde, de orientação 

salutogénica, “foca as consequências positivas da adopção de um comportamento, mais 

do que os riscos associados à manutenção de outro, aplicando-se assim não só a 

indivíduos doentes mas também a pessoas saudáveis” (Paúl & Fonseca, 2001:94).  

 

Na Conferência Internacional sobre os Cuidados de Saúde Primários (OMS, 1978), na 

qual se tornou pública a conhecida Declaração de Alma-Ata, documento de 

extraordinária importância para uma mudança de orientação nas políticas de saúde, que 

se consolidaram as raízes do conceito abrangente de promoção da saúde: 1) a saúde 

como um direito fundamental e como importante objectivo social; 2) a equidade em 

saúde como elemento básico desta; 3) a estreita relação entre promoção da saúde e 

desenvolvimento económico; 4) a abordagem comunitária dos problemas de saúde; 5) o 

direito e o dever de participar de forma individual e colectiva na gestão da saúde; 6) a 

obrigação dos governos de cuidar da saúde das suas populações.  

 

Este marco, ao conceber a saúde como produção social, não restrita ao sector da saúde, 

apontando para a articulação de vários sectores da comunidade e para o estímulo à 

participação social, proporcionou, mais tarde, os elementos para a concepção das metas 

que integram a “Saúde para Todos no Ano 2000”, com prioridade para a promoção da 

saúde e prevenção da doença.  

 

Outra conferência posterior, impulsionadora do conceito de promoção da saúde, teve 

lugar em Ottawa (OMS, 1986), com a emissão da “Carta de Ottawa para a Promoção da 

Saúde”. Ao relevar o conceito de saúde da OMS como um conceito positivo, global e 
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como um recurso para a vida (e não uma finalidade da vida), na medida em que permite 

aos indivíduos realizar as suas aspirações, satisfazer as suas necessidades e, por outro 

lado, adaptar-se ao meio, reforça como estratégias e abordagens fundamentais para a 

promoção da saúde, enquanto “processo que permite às populações exercerem um 

controlo muito maior sobre a sua saúde e melhorá-la” (p. 2), as seguintes: 1) a 

elaboração de uma política pública saudável, pela combinação de diferentes abordagens 

por forma a assegurar serviços mais dignos, mais seguros e mais saudáveis; 2) a criação 

de ambientes favoráveis, de modo a que se ofereçam condições saudáveis do ponto de 

vista físico e psicossocial; 3) o reforço da acção comunitária, através da participação da 

comunidade na planificação e gestão das actividades de saúde por forma a melhorar o 

nível de saúde dos indivíduos; 4) a reorientação dos serviços de saúde para a promoção 

da saúde com um forte investimento na investigação, educação e formação dos 

profissionais; 5) o desenvolvimento de aptidões pessoais, através da melhoria da 

informação, da educação para a saúde nos estilos de vida saudáveis, de modo a que os 

indivíduos possam tomar decisões acertadas no que diz respeito à sua saúde (OMS, 

1986). 

 

Desta forma, a Carta de Ottawa, ao propor uma reorientação do conceito de promoção 

da saúde como um processo que visa criar as condições para que os indivíduos se 

responsabilizem pela sua saúde e pela da sua família, dos seus vizinhos e da 

comunidade a que pertencem, sendo a informação, a comunicação inter-pessoal e de 

massas e, em especial, a educação para a saúde, reconhecidas como ferramentas 

imprescindíveis para estabelecer prioridades, tomar decisões, planear e implementar 

estratégias, indica também os níveis de intervenção: 1) a nível governamental e 

ambiental com a proposta do Programa Cidades Saudáveis; 2) a nível dos serviços de 

saúde com os programas Hospitais Saudáveis e Escolas Promotoras de Saúde; 3) a 

nível comunitário com a promoção da autonomia e capacitação das pessoas e grupos 

para as tomadas de decisão e responsabilização no âmbito da saúde individual e 

colectiva, e a capacitação dos profissionais de saúde e dos diferentes actores sociais para 

a implementação e mediação das medidas governamentais e comunitárias (Rodrigues et 

al., 2005).  
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As iniciativas internacionais que se seguiram vieram reafirmar a pertinência e o sentido 

das estratégias consignadas na Conferência de Ottawa, de entre as quais, 

resumidamente, se destacam:  

 

Segunda Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (OMS, 1988), 

Adelaide, com o documento “Recomendações de Adelaide sobre políticas públicas 

saudáveis”, reforçou a necessidade de eliminar as desigualdades em saúde e de 

garantir o princípio da equidade, pelo que todos os governos deveriam investir na 

saúde e bem-estar das populações; 

 

Terceira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (OMS, 1991), 

Sunswall que, sob o lema “Desenvolvimento de ambientes saudáveis”, chamou a 

atenção para as repercussões que o ambiente, físico e social, poderiam ter para a 

saúde das populações e para a situação das pessoas que vivem em condições de 

extrema pobreza;  

 

Quarta Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (OMS, 1997), Jacarta, 

com a designação “Novos actores para uma nova era - adaptar a promoção da 

saúde ao século XXI”, foi uma oportunidade para reanalisar as práticas na efectiva 

promoção da saúde e os determinantes da saúde, e identificar as prioridades para a 

promoção da saúde no sentido de fazer face aos novos perigos que ameaçam a saúde: 

1) promover a responsabilidade social no que respeita à saúde; 2) reforçar os 

investimentos para o desenvolvimento em saúde; 3) consolidar e expandir as 

parcerias em saúde; 4) aumentar a capacitação da comunidade e do indivíduo; 5) 

garantir uma infra-estrutura para a promoção da saúde;  

 

Quinta Conferência Global sobre Promoção da Saúde (Pan American Health 

Organization & OMS, 2000), México, com o título “Promoção da saúde: rumo a 

uma maior equidade”, colocou a promoção da saúde como prioridade fundamental 

das políticas e programas em todos os países na procura da equidade e de uma 

melhor saúde para todos; 
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 Sexta Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (OMS, 2005), 

Banguecoque, identificou as acções e os compromissos necessários para abordar os 

determinantes da saúde num mundo cada vez mais globalizado, e estabeleceu como 

compromissos-chave, para atingir um estado de saúde mais elevado, a promoção da 

saúde: 1) como componente primordial da agenda de desenvolvimento global; 2) 

como responsabilidade central de todos os governos; 3) como objectivo fundamental 

da comunidade e da sociedade civil; 4) como requisito de boas práticas empresariais.  

 

Em síntese, pode afirmar-se que o debate em torno dos marcos conceptuais de 

promoção da saúde, educação para a saúde, participação comunitária, meio ambiente, 

programas de acção, irá prosseguir, acompanhando a evolução e o dinamismo social e 

os pensamentos axiológicos em torno dos conceitos de saúde, educação e existência 

humana.  

 

De facto, no novo paradigma da saúde, torna-se cada vez mais importante, através de 

processos de educação-aprendizagem em saúde, efectivar a participação e capacitação 

das pessoas e populações nos processos de planificação e tomada de decisão, com vista 

ao alcance da “saúde para todos”. Apesar de, inicialmente, não ser utilizado o termo 

educação para a saúde, já se manifestava a necessidade de consciencializar os 

indivíduos e comunidades sobre a importância da saúde, sendo-lhes igualmente 

reconhecida a necessidade de obter conhecimentos sobre saúde para ter participação 

nela (Rodrigues et al., 2005).   

 

Na educação para a saúde, tradicionalmente ligada à educação sanitária (Navarro, 2000; 

Marilli & Slajmer-Japeli, 2001; Carvalho, 2002) tem sido predominante uma 

abordagem didáctica informativa de carácter prescritivo, com ênfase nas recomendações 

gerais para prevenir a ocorrência ou agravamento da doença, para um público pouco 

exigente e passivo. Actualmente, é reconhecida, pelos sistemas políticos e de saúde, 

como uma importante estratégia para conseguir a participação activa e a parceria das 

responsabilidades na determinação da saúde e qualidade de vida (Amorim, 1999; 

Rodrigues, 2003).  

 



Enquadramento teórico 
 
 

33 
 

Ainda que por vezes os conceitos de promoção e educação para a saúde sejam usados 

como sinónimos, partilha-se da opinião de autores que apresentam uma perspectiva que 

os distingue. Green e Kreuter (1991) definem promoção de saúde como a combinação 

planeada de suportes educativos, políticos e organizacionais, para acções e condições de 

vida que permitem atingir a saúde dos indivíduos, grupos ou comunidades, e educação 

para a saúde como a combinação planeada de experiências de aprendizagem, realizada 

de forma a predispor, capacitar e reforçar o comportamento voluntário que promove a 

saúde dos indivíduos, grupos e comunidades. Deste ponto de vista, a conjugação da 

promoção da saúde, num campo mais amplo com incorporação de medidas 

governamentais e comunitárias, com os programas de educação para a saúde, 

constituindo esta um elemento central da promoção da saúde, leva Tones e Tilford 

(2001) a adiantar a seguinte fórmula: “Promoção da Saúde = Educação para a Saúde x 

Política de Saúde”. 

 

Segundo Rodrigues (2003), o Conselho de Ministros da Comunidade Económica 

Europeia, na Resolução nº 89/c3/01 (1990) define educação para a saúde como “um 

processo baseado em regras científicas, utilizando oportunidades educacionais 

programadas, de forma a capacitar os indivíduos para tomarem decisões fundamentadas 

sobre assuntos relacionados com a saúde, agindo isoladamente ou em conjunto” (p. 

114). Baseando-se em regras cientificamente fundamentadas, a educação para a saúde é 

um processo sistemático e interactivo que assenta no desenvolvimento de um trabalho 

conjunto entre técnicos de saúde e indivíduos/grupos/comunidades para, em todas as 

fases, identificar as necessidades educativas, estabelecer metas e objectivos, seleccionar 

métodos apropriados, implementar o plano e avaliação do processo e produto, no 

sentido de proporcionar aos indivíduos/grupos oportunidades que lhes permitam 

desenvolver as suas potencialidades e capacidades, para promover alterações positivas 

nos comportamentos e agir sobre o ambiente com vista à preservação da saúde 

colectiva. 

 

Contudo, é importante ter presente que a aprendizagem de comportamentos 

relacionados com a promoção, manutenção e recuperação da saúde, requer a 

observância da multiplicidade e complexidade dos factores internos ao indivíduo e dos 

contextos sócio-culturais e, de igual modo, do lugar do sujeito na educação. Reconhecê-
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lo pela sua personalidade, os seus valores, costumes e saberes, conduz à dimensão 

realizadora da pessoa humana na procura da felicidade (Perea Quesada, 2004) e 

compromete o educador com “um posicionamento ético de grande humildade, que 

proporcione disponibilidade para aprender, educar e agir com os outros na promoção da 

saúde” (Oliveira, 2004:15). 

 

Está implícito no processo de conceber a educação para a saúde, que os educadores têm 

um papel fundamental, na medida em que, como refere Tones e Tilford (1994:11), trata-

se de uma “…actividade intencional conducente a aprendizagens relacionadas com a 

saúde e doença [...], produzindo mudanças no conhecimento e compreensão nas formas 

de pensar. Pode influenciar ou clarificar valores, pode proporcionar mudanças de 

convicções e atitudes; pode facilitar a aquisição de competências; pode ainda conduzir a 

mudanças de comportamento e de estilos de vida”. Equacionada deste modo, apresenta-

se como um objectivo sócio-educativo de grande complexidade, exigindo profissionais 

qualificados, capazes de adoptar posições transdisciplinares na concepção e 

implementação de interacções educativas que ajudem nos processos de decisão 

conscientes e livres e na mudança positiva dos comportamentos de saúde. 

 

Os enfermeiros representam um importante grupo profissional, reconhecido 

formalmente pelo Estado Português desde 1998, como “comunidade profissional e 

científica da maior relevância no funcionamento do sistema de saúde e na garantia do 

acesso da população a cuidados de saúde de qualidade, em especial em cuidados de 

enfermagem” (Decreto-Lei nº 104/98, de 21 de Abril), desenvolvendo a sua actividade 

em variados contextos, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde diferenciados e 

cuidados de saúde primários. 

 

Enquanto os cuidados de saúde diferenciados são dotados de tecnologia e características 

direccionadas para o tratamento e cura de pessoas com doenças específicas, os cuidados 

de saúde primários têm um forte enfoque ao nível da promoção da saúde e prevenção da 

doença e, necessariamente, mais implicados na conquista de ganhos em saúde das 

populações, conferindo-lhe um carácter particularmente importante como contexto 

privilegiado à prática da educação para a saúde de forma organizada e sistematizada, 

pelos profissionais de enfermagem. 
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Os cuidados de saúde primários significam “responder às necessidades de cada 

comunidade, através de uma prestação de serviços, o mais próxima possível dos locais 

onde as pessoas vivem e trabalham, acessíveis e a um preço comportável tornando o 

indivíduo, a família e a comunidade a base do sistema de saúde” (Pestana, 1996:190).  

 

Neste sentido, o enfermeiro necessita actuar em complementaridade com outros 

parceiros (de saúde e/ou comunitários) para o desenvolvimento de práticas educativas, 

sendo, dentro de uma equipa, o elemento que melhor conhece as pessoas, os seus 

hábitos e estilos de vida, decorrente dos pressupostos que orientam a formação em 

enfermagem (holística, abrangente, pluridisciplinar) e pelas frequentes oportunidades de 

contacto durante a prestação de cuidados de proximidade. 

 

Rodrigues et al. (2005:48) reforçam esta ideia, atribuindo aos enfermeiros um papel de 

relevo entre o grupo de profissionais que contribuem para a eficácia da educação para a 

saúde, “considerando a sua predisposição histórica para o apoio às pessoas e 

comunidades bem como a sua experiência educativa resultante da arte de cuidar, quer 

numa perspectiva curativa quer preventiva”.  

 

Também Carvalho e Carvalho (2006:39) dão especial relevo ao papel do enfermeiro 

que, no exercício da sua actividade em cuidados de saúde primários, “promove a 

autonomia e o direito à tomada de decisão, procura apoiar as famílias no 

desenvolvimento de capacidades para o desempenho adequado e eficiente das suas 

funções, identifica as necessidades de saúde dos indivíduos/famílias/comunidades e 

desenvolve estratégias promotoras de saúde, actuando em complementaridade com 

outros parceiros em equipa multidisciplinar”.  

 

A educação para a saúde assume, assim, particular relevo nos cuidados de enfermagem, 

visando promover atitudes e comportamentos positivos de saúde definidos, de uma 

maneira geral, como o padrão de comportamento observável, as acções e hábitos que se 

relacionam com a manutenção, a cura e a melhoria da saúde (Green & Kreuter, 1991).  

 

Detentor de formação e experiência que lhe permite abster-se de juízos de valor e lhe 

confere a capacidade de entender e respeitar os outros, cabe ao enfermeiro o papel de 
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agente facilitador e dinamizador da aprendizagem na implementação de programas de 

educação para a saúde, ajudando a pessoa a conhecer e a gerir recursos, visando a 

mudança de comportamentos com vista à adopção de estilos de vida saudáveis (Ordem 

dos Enfermeiros, 2004). 

 

Segundo Lash (1990), compete ao enfermeiro, enquanto educador de saúde: 1) saber 

escutar e perceber quais as crenças e significados de cada indivíduo acerca da saúde e 

da doença; 2) estabelecer relação de ajuda; 3) empenhar-se no bem-estar das pessoas; 4) 

participar na aprendizagem da tomada de decisões; 5) facultar a acessibilidade às 

escolhas disponíveis; 6) desenvolver capacidades de comunicação e aconselhamento; 7) 

deferir autoridade a si e aos educandos e considerar as influências sociais e os 

obstáculos à saúde; 8) conseguir respostas eficazes dos educandos face aos desafios e 

obstáculos que se lhes deparem. 

 

Tendo em conta a importância do enfermeiro como elemento fundamental neste 

processo, quanto melhor desenvolver as práticas de educação para a saúde maiores 

serão os ganhos em saúde da população. Para tal, é importante que o enfermeiro, como 

qualquer educador de saúde da equipa que integra, se desenvolva “como pessoa e como 

expert, actualizando continuamente os seus conhecimentos; adquirindo sensibilidade 

para as questões humanas; assumindo uma atitude positiva face à mudança; sentido de 

visão estratégica; e elevado conhecimento das grandes questões sociais e políticas” 

(Rodrigues et al., 2005:49), actuando como dinamizador e mediador dos diferentes 

actores e factores intervenientes.  

 

2.2.1. Modelos e teorias orientadores da prática de educação para a saúde 

 

A educação para a saúde, enquanto disciplina que procura organizar os diferentes factores e 

saber como se produz a mudança de comportamento no ser humano, adopta uma grande 

diversidade de disciplinas, como sublinha Greene e Simons-Morton (1988), o êxito da 

educação para a saúde está relacionado com a multiplicidade de disciplinas e agentes que se 

entrecruzam com o objectivo de influenciar favorável ou desfavoravelmente a saúde dos 

indivíduos. Alicerçada num conceito amplo de saúde como estado positivo e dinâmico 

de busca de bem-estar, que integra os aspectos físico e mental (ausência de doença), 

ambiental (adaptação ao ambiente), pessoal/emocional (auto-realização pessoal e 
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afectiva) e socio-ecológico (comprometimento com a igualdade social e com a 

preservação da natureza)” (Schall & Struchiner, 1999), a educação para a saúde 

representa um elemento fundamental, constituindo um dos instrumentos mais eficazes 

para o processo de promoção da saúde, tendo em conta que os resultados esperados 

incluem mudanças de comportamento face à saúde. Esta razão justifica a intercepção de 

saberes a partir de diferentes ciências: 1) da saúde, que permitem conhecer e 

compreender os determinantes que condicionam a saúde dos indivíduos; 2) do 

comportamento, que permitem observar, analisar e explicar a origem e os factores 

inerentes aos diferentes comportamentos do ser humano (individuais ou colectivos); 3) 

da educação que, através dos contributos da pedagogia, permitem a compreensão dos 

factores intervenientes nos diferentes processos de aprendizagem humana ao longo da 

vida; 4) da comunicação que, disponibilizando os elementos e mecanismos necessários 

à transmissão da mensagem, permitem aumentar o seu potencial interventivo (Pestana, 

1996; Rochon, 1996; Rodrigues, 2003). 

 

Na sequência do desenvolvimento das práticas de educação para a saúde, e 

paralelamente, das mudanças socio-políticas e da evolução dos factores de risco, é 

possível identificar três gerações de modelos de educação para a saúde. A primeira 

geração, «educação para a saúde informativa», está visivelmente enformada pelo 

modelo biomédico – a doença é desencadeada por hábitos e comportamentos de risco 

resultantes da falta de informação, e a saúde é determinada pela prevenção e tratamento 

da doença. Para Sánchez Moreno, Ramos García e Marset Campos (2000), neste 

modelo existe uma linha «autoritária» que obriga o utente a seguir indiscutíveis normas 

promotoras de saúde e uma linha «democrática» que consta de transmissão de 

informação neutra. Em ambas, a educação para a saúde baseia-se na transmissão de 

conhecimentos, assumindo um carácter meramente informativo, com carácter 

prescritivo, utilizando uma metodologia expositiva e unidireccional. Na segunda 

geração, a educação para a saúde é centrada no comportamento, sendo a informação 

apenas um elo do processo que visa obter comportamentos saudáveis. Esta perspectiva 

contou com importantes contributos das teorias da aprendizagem (condicionamento 

operante, aprendizagem social, processos cognitivos), dos estudos sobre a motivação 

humana (modelo de Fishbein e Ajzen, comunicação persuasiva). É um modelo que 

integra a análise dos factores sociais e culturais, das motivações e resistências e dos 
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instrumentos educativos e persuasivos para a mudança, porém, centrados no indivíduo. 

A saúde resulta do comportamento do indivíduo, determinado por estímulos do meio 

onde está inserido. O processo educativo focaliza-se na aprendizagem, tendo por 

objectivo produzir mudanças estáveis de comportamento (Sánchez Moreno et al., 2000; 

López Santos, 2000b). A terceira geração, «educação para a saúde participativa», 

emergiu lentamente em consequência das insuficiências reveladas pelas abordagens 

anteriores. Esta nova perspectiva propõe alternativas de mudanças sociais, ligando a 

morbimortalidade à estrutura socioeconómica, e procura reduzir as desigualdades e 

potenciar a participação comunitária, com base em modelos participativos de 

investigação-acção (Sánchez Moreno et al., 2000).  

 

Nesta medida, Farinatti e Ferreira (2006) apresentam um amplo conjunto de modelos 

teóricos, que servem de suporte aos modelos de educação para a saúde, com diferentes 

aproximações, a saber: a nível individual, a teoria da Expectativa de Saúde, a teoria da 

Acção Racional e Comportamento Planeado, e a teoria do Modelo Transteórico; a nível 

interpessoal, a teoria da Aprendizagem Social, da qual é exemplo o modelo HELPSAM; 

a nível comunitário, a teoria da Organização Comunitária, base do modelo de 

empowerment, a teoria de Difusão de Inovações, em que assenta o modelo de 

marketing, e a teoria da Evolução Organizacional. 

 

Apesar do enorme contributo destas teorias elaboradas a partir de diversas áreas, desde a 

psicologia, sociologia, antropologia, comunicação, marketing, entre outras, nenhuma 

delas, por si só, pode explicar os comportamentos de saúde na sua imensa 

complexidade. Das diversas teorias gerais referidas anteriormente, analisam-se aspectos 

particulares de algumas, tendo em conta a sua adequação e aplicação a situações 

concretas da educação para a saúde. 

 

O modelo de crenças de saúde, surgiu na tentativa de explicar a razão de escolha das 

pessoas, assentando no pressuposto de que a crença das pessoas influencia fortemente a 

tomada de decisões (Anderson et al., 1988). Ou seja, o indivíduo adopta 

comportamentos positivos em relação à sua saúde em função: da percepção individual 

da susceptibilidade a determinada doença (vulnerabilidade percebida); da percepção da 

gravidade da doença (gravidade percebida da doença); da percepção de que, da (não) 
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adopção de determinado comportamento podem advir consequências positivas ou 

negativas (benefícios percebidos da acção); da percepção da sua capacidade para tomar 

medidas que reduzam os riscos (auto-eficácia); da possibilidade de os custos 

(obstáculos) da acção justificarem ou não os respectivos benefícios da mesma (Pestana, 

1996). De acordo com a autora, este modelo baseia-se na teoria da expectativa de 

valores, em que as variáveis demográficas (idade, sexo, raça…), sociopsicológicas 

(personalidade, classe social, grupo de referência…) e estruturais (conhecimento sobre a 

doença, contacto prévio com a doença…), podem, num dado momento, afectar a 

percepção individual, influenciando indirectamente a relação saúde-comportamento. 

 

O modelo de planificação PRECEDE (acrónimo das palavras inglesas Predisposing, 

Reinforcing and Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation), foi 

desenvolvido por Green e colaboradores em 1980. É um guia para a programação de 

intervenções, que se inicia com um diagnóstico epidemiológico e social, identificando 

prioridades, atendendo aos problemas que dependem do comportamento com um 

diagnóstico educativo que permita actuar sobre os factores predisponentes e 

reforçadores. Este modelo, fundamenta-se na teoria da aprendizagem social, revista e 

reclassificada como teoria do pensamento social, deixando prever a orientação das 

mudanças de comportamento de saúde e a sua estabilidade temporal. Segundo 

Hernández Padilla (2000), este modelo consta de sete fases: 1) a fase de diagnóstico 

social, cujo objectivo se prende com a identificação de indicadores de qualidade de vida 

individuais e comunitários; 2) a fase de diagnóstico epidemiológico, que permite 

identificar indicadores de saúde indispensáveis à caracterização do estado de saúde da 

comunidade; 3) a fase do diagnóstico comportamental, com a identificação das causas 

relacionadas com os comportamentos de saúde; 4) a fase do diagnóstico educacional, 

que visa a correcta identificação de factores considerados predisponentes, facilitadores e 

reforçadores que influenciam os comportamentos; 5) a fase que corresponde à 

ordenação destes factores de acordo com as prioridades, com determinação da data da 

avaliação das atitudes dos utentes e dos recursos e práticas de saúde; 6) a fase do 

diagnóstico administrativo do programa de educação para a saúde, incluindo todos os 

componentes de um programa (conteúdos, objectivos, recursos…); 7) a fase que 

corresponde à avaliação do programa relativamente ao processo, impacto e resultados.  
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O modelo HELPSAM (Health Promotion Strategy Analysis Model), surgiu duma 

necessidade emergente de reformulação da actuação profissional com objectivos 

específicos de promoção e protecção da saúde. Green e Kreuter (1991) procuraram 

justificar a complementaridade do espaço técnico apresentado no esquema PRECEDE, 

mediante o esquema PROCEDE. Ao fazê-lo, definiram e classificaram as novas 

propostas de actuação técnica da educação e da promoção em saúde, explicando a 

diferença dos objectivos dessas duas sub-partes, de uma mesma, porém mais completa, 

intervenção social. De acordo com Candeias (1997), este modelo oferece uma visão 

panorâmica sobre a combinação de diferentes estratégias, mostrando que, além das 

medidas mais directamente relacionadas com a componente educativa de programas de 

saúde, outras precisam ser igualmente planeadas, desenvolvidas e avaliadas, assumindo 

essas “um carácter político muito mais intenso do que aquele que caracteriza a educação 

em saúde, exigindo o estudo mais cauteloso dos locais onde se encontram pessoas com 

poder de decisão no que se refere ao sistema de saúde, identificação de lobbies 

corporativistas, contactos com outros profissionais que não aqueles que em geral se 

encontram nos serviços de atendimento, familiaridade com modelos de actuação 

provenientes de áreas de conhecimento multidisciplinar e outras formas às vezes muito 

mais veladas de trabalhar” (p. 212). 

 

Teoria da acção racional, aplicada à educação para a saúde, descrita por Fishbein et al. 

(1994) com base em quatro variáveis: 1) o comportamento, definido pela combinação 

de quatro componentes, acção, alvo, contexto e tempo; 2) a intenção, expressa na 

tentativa de desempenho de um comportamento é o melhor preditor de que o 

comportamento desejável virá a acontecer; 3) as atitudes, crenças comportamentais, 

observáveis através dos sentimentos positivos e negativos que a pessoa tem em relação 

ao desempenho de um determinado comportamento; 4) as normas, crenças normativas, 

expressam a percepção de uma pessoa acerca das opiniões que as outras pessoas têm 

acerca de um determinado comportamento (DGS, 2001; Rodrigues et al., 2005). 

 

Teoria do processamento de informação, fundamentada no pressuposto de que a 

informação é necessária e decisiva para a tomada de decisão racional sobre um 

determinado comportamento humano. Nesse sentido, trata do sistema de processamento 

de informação que visa conceder à pessoa os conhecimentos, contudo, não é suficiente 
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para explicar a totalidade dos comportamentos humanos relacionados com a saúde, 

nomeadamente, os relacionados com a mudança dos estilos de vida (DGS, 2001; 

Rodrigues et al., 2005; Squire, 2005). 

 

Teoria dos estádios de mudança, desenvolvido por Prochaska e DiClemente (1982), 

modelo inicialmente utilizado para prevenção do tabagismo, tem sido bastante aplicado 

nas práticas preventivas relacionadas com a SIDA, sedentarismo, alimentação saudável. 

Preconiza que as mudanças comportamentais podem ser explicadas como uma 

progressão ao longo de um processo, que comporta uma série de estádios de mudança 

mais ou menos bem definidos: 1) a pré-contemplação, em que o indivíduo, ainda sem 

qualquer intenção de mudar, desperta para a consciência do problema; 2) a 

contemplação, na qual o indivíduo reconhece o problema e está seriamente disposto a 

mudar; 3) a acção, que corresponde ao momento de mudança, na qual deve permanecer 

durante algum tempo, beneficiando de reforços e apoios; 4) a manutenção da acção, 

que corresponde à permanência estável do novo comportamento.  

 

Apesar das limitações que lhe têm sido apontadas quanto à não incorporação dos 

factores estruturais e ambientais, este modelo permite, de uma forma bastante operativa, 

identificar a etapa comportamental em que o indivíduo se encontra, prever as 

possibilidades de mudança, e ajuda o educador para a saúde a sistematizar os diferentes 

recursos para cada etapa (Rodrigues et al., 2005; Squire, 2005). 

 

Teoria da conscientização, fortemente influenciada pelos pressupostos da educação de 

Paulo Freire (1975), enquanto processo orientado que visa a mudança social nas 

condições de vida das pessoas e o desenvolvimento da consciência crítica. Para o autor, 

o princípio da conscientização assenta num processo activo, transformativo, de reflexão-

acção, de modo que as populações reconheçam as suas necessidades, examinem as suas 

causas subjacentes, desenhem um plano de acção e adquiram as competências 

necessárias para dar resposta aos seus problemas (Rodrigues et al., 2005). 

 

Modelo de empowerment, desafia as abordagens tradicionais em educação para a saúde 

e o papel do educador, na medida em que, como processo social multidimensional, visa 

a promoção de mudanças nas políticas públicas, nas condições e modos de vida de 
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grupos expostos a distintos riscos, pressupondo alterações nas relações de poder. Por 

sua vez, as mudanças nas relações políticas e sociais vêm sendo declaradas como 

processos de empowerment, entendidos como a conquista da autonomia para as pessoas 

adquirirem o controlo sobre as suas próprias vidas e fazer escolhas informadas, a 

capacitação para colaborarem nos processos de mudança das suas condições sociais e 

culturais. O educador para a saúde tem a grande responsabilidade de construção do self-

empowerment, para além da sua movimentação em redor de direitos gerais de cidadania, 

o que significa a sua participação no desenvolvimento de acções políticas e sociais 

particulares que unam indivíduos e grupos com problemáticas e preocupações comuns e 

aumentem as oportunidades de saúde (Tones & Tilford, 1994; Rodrigues et al., 2005; 

Squire, 2005). 

 

De uma maneira geral, pode dizer-se que na literatura sobre as diferentes teorias e 

modelos de educação para a saúde, está subjacente uma metodologia científica de 

trabalho, que consiste na projecção lógica, coerente e rigorosa das diferentes etapas do 

processo de educação para a saúde, fundamentada em juízos críticos, reflexivos e 

sistemáticos que, na sua essência, se aproximam do trabalho de projecto. Queremos, 

sobretudo, afirmar que se trata de um processo dinâmico e mutável, em constante 

planeamento e avaliação, e não de acções fragmentadas e esporádicas que, através de 

processos de tentativa e erro, procuram a resolução de problemas de saúde de uma 

população concreta.  
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PARTE II 

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 
  

 

Feito o enquadramento teórico que pretende contextualizar a questão central desta 

investigação, nesta parte do trabalho, serão abordadas as decisões metodológicas 

adoptadas, nomeadamente a justificação do estudo, as questões de investigação 

orientadoras, o desenho e amostra do estudo, o instrumento de recolha de dados e os 

procedimentos na sua aplicação, e o tratamento e análise da informação obtida durante a 

fase empírica. 

 

 

1. JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO 
 

O processo básico do desenvolvimento do adolescente compreende um conjunto de 

transformações, corporais, psicológicas e de inserção social, que ocorrem por volta da 

segunda década de vida, constituindo um período de particular vulnerabilidade. 

 

As mudanças bruscas vivenciadas pelos adolescentes, passam por uma multiplicidade 

de contextos sociais e interpessoais geradores de emoções, sentimentos e motivações, 

que os podem fazer oscilar para a instabilidade, criando maiores possibilidades de 

desenvolver problemas de adaptação com repercussões na sua saúde (Fonseca, 2002). 

Por outro lado, a ausência de preocupação com a saúde, aliada à falta de informação 

sobre a importância da vigilância e promoção de saúde, como também a fragilidade dos 

planos estratégicos, no que respeita à identificação precisa dos problemas a serem 

enfrentados, implementação, acompanhamento e avaliação dos programas, colocam 

importantes desafios para os sistemas de saúde na procura de resposta mais adequada às 

necessidades deste grupo. 
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A vida dos adolescentes e as suas necessidades em saúde são geradas a partir da 

interacção dos diferentes componentes da sociedade, económicos, institucionais, 

político-éticos, culturais e físico-ambientais, e nesta perspectiva inserem-se as condutas 

problemáticas dos adolescentes que podem ser entendidas como promotoras do 

crescimento e desenvolvimento pessoal e da autonomia, como também geradoras de 

danos para a saúde. 

 

Muitos autores são unânimes em considerar que os maiores riscos para a saúde dos 

adolescentes estão associados aos seus comportamentos, à sua interacção com o meio 

envolvente, e às mudanças sócio-culturais resultantes das actuais circunstâncias de vida. 

Salientam-se os dados do Relatório do Director-Geral e Alto Comissário da Saúde, que 

identifica a relevância das doenças relacionadas com os comportamentos de risco, 

nomeadamente, sedentarismo, desequilíbrios alimentares, condutas violentas, acidentes, 

maternidade e paternidade precoces, e comportamentos aditivos, que começam a 

assumir-se como importantes causas de morbimortalidade neste grupo etário (DGS, 

2002). 

 

Neste sentido, as intervenções educativas em saúde apresentam-se como estratégias 

eficazes que, tendo em conta o contexto cultural em que os adolescentes estão inseridos, 

podem estimular o debate em torno de temas de interesse para os adolescentes e 

contribuir efectivamente para acrescentar, aperfeiçoar e transformar os conhecimentos, 

atitudes e habilidades relacionadas com a adesão a comportamentos de vida saudáveis. 

 

Foi diante da relevância sócio-educativa da intervenção dos enfermeiros em relação aos 

adolescentes que se encontrou a justificação para a realização deste estudo, tendo em 

vista um conhecimento mais amplo e objectivo deste campo de intervenção, por forma a 

contribuir para a (re)orientação da intervenção destes profissionais, no sentido da 

melhoria do estado de saúde dos adolescentes. 
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2. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 
 

Tendo presente que o problema de investigação começa a ser apreendido através do 

interesse para o investigador ou para a disciplina, impõe-se, em determinado momento, 

nortear o nosso percurso de investigação que se traduz, segundo Quivy e Campenhoudt 

(1992), na importância de enunciar uma pergunta de partida que permita ao investigador 

“exprimir o mais exactamente possível, o que procura saber, elucidar, compreender 

melhor” (p. 30). Formulámos um conjunto de questões orientadoras que se configuram 

como um contributo para um melhor conhecimento e compreensão do problema e, 

consequentemente, para reorientar a intervenção dos enfermeiros centrada no problema 

das práticas em educação para a saúde dos adolescentes, bem como para o nosso 

desenvolvimento e satisfação pessoal e profissional, e que passamos a descrever: 

• Qual a opinião dos enfermeiros sobre as razões conducentes à prática de 

comportamentos de risco pelos adolescentes e as suas consequências/ 

implicações para o adolescente e família? 

• Qual a opinião dos enfermeiros sobre o seu contributo para a obtenção de 

ganhos em saúde na população de adolescentes? 

• Que práticas educativas desenvolvem os enfermeiros nas actividades de 

educação para a saúde dos adolescentes? 

• Que intervenções de enfermagem os enfermeiros identificam como 

prioritárias na educação para a saúde dos adolescentes? 

 

 

3. DESENHO DO ESTUDO 

 
Tendo por base os objectivos e as questões norteadoras deste estudo que, pela sua 

natureza, poderão ser enquadrados na intenção geral de “proporcionar familiaridade 

com o problema, com vista a torná-lo mais explícito e de realizar a descrição das 

características de determinada população ou fenómeno” (Gil, 1991:45-46), pareceu-nos 

adequado concebê-lo como uma pesquisa exploratória, com carácter descritivo, que 

permita um melhor conhecimento do problema no nosso meio, ou seja, que “visa 

explorar as dimensões desse fenómeno, a maneira pela qual ele se manifesta e os outros 

factores com os quais ele se relaciona” (Polit & Hungler, 1995:14). A pesquisa 
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projectada, e porque os dados são recolhidos num único momento, pode ser classificada 

como um estudo transversal (Ribeiro, 1999). 

 

Por outro lado, e tratando-se de investigar uma realidade da vivência humana 

relacionada com as experiências profissionais, afigurou-se mais adequado situar esta 

investigação numa perspectiva fenomenológica, cujo propósito é “descrever um 

determinado fenómeno ou aparência das coisas enquanto experiências vividas” 

(Streubert & Carpenter, 2002:49), de cariz qualitativo que, não procurando os seus 

elementos mais quantificáveis, permite, segundo De La Cuesta (1995), a ampliação do 

conhecimento sobre os significados, experiências e processos para uma melhor 

compreensão do mundo que nos rodeia. 
 

 

4. AMOSTRA 

 
O processo de amostragem neste estudo é casual, não probabilístico, dando lugar a uma 

amostra de pura conveniência que, segundo Fortin (2003), é aceitável a utilização deste 

tipo de amostra nos estudos exploratórios, que não têm como finalidade a generalização 

dos resultados ou qualquer tipo de consideração estatística ou representativa. Neste 

sentido, a nossa a amostra foi constituída por doze enfermeiros da Sub-Região de Saúde 

de Vila Real, a exercer funções em cuidados de saúde primários, adoptando-se como 

critérios de inclusão a relevância dos seus percursos profissionais no que concerne à 

promoção da saúde dos adolescentes e que, deste modo, garantiam um conhecimento 

mais aprofundado e um maior envolvimento com a problemática em estudo e, por outro 

lado, a aceitação de participação no estudo.  

 

Com efeito, assumido o número de participantes e o carácter intencional da 

amostragem, que poderá constituir alguns constrangimentos, espera-se com esta amostra 

subscrever a argumentação de Streubert e Carpenter (2002:66) quando referem que “a 

lógica e o poder da amostra intencional está na selecção de casos ricos de informação 

para estudar em profundidade, facilitando a colheita de dados e a obtenção do máximo 

de informação sobre o assunto de interesse da investigação”.  
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Também, e tendo em conta a necessidade de respeitar o quadro temporal configurado 

para o desenvolvimento do estudo, pareceu adequado delimitar o grupo de participantes, 

procurando “economizar perdas inúteis de energia e de tempo” na recolha de dados 

(Quivy & Campenhoudt, 1992:67), que decorreu durante o mês de Dezembro de 2007 

nos centros de saúde da Sub-Região de Saúde de Vila Real. 
 

 

5. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

 

Para conhecer o significado que os enfermeiros dão à problemática dos comportamentos 

de risco na adolescência e ao desenvolvimento das suas práticas, escolheu-se como 

instrumento de recolha de dados a entrevista semi-estruturada, pelas vantagens 

defendidas por autores como Quivy e Campenhoudt (1992), que a consideram 

facilitadora da relação dialéctica, permitindo a riqueza objectiva da interacção humana, 

da liberdade de expressão do narrador, restituindo profundidade aos elementos de 

informação, para além de possibilitar ao investigador assumir-se como um facilitador do 

processo de comunicação, obtendo informações importantes e compreendendo as 

perspectivas e experiências dos entrevistados. Este tipo de entrevista, embora siga um 

formato bastante estruturado por forma a dar resposta aos objectivos traçados e facilitar 

o registo, organização e análise da informação produzida, respeitou, na interacção 

pessoal, a flexibilidade e liberdade dos seus entrevistados, condição necessária para o 

aprofundamento da informação acerca das variáveis em estudo e à formulação das 

questões a colocar em entrevistas subsequentes.  

 

A entrevista (Anexo I), incluiu algumas questões fechadas relativas a dados sócio-

demográficos, para a caracterização dos participantes e questões abertas definidas, a 

saber:  

• Em sua opinião, que razões são conducentes à prática de comportamentos de risco 

pelos adolescentes? 

• Em sua opinião, que consequências/implicações acarretam a prática de 

comportamentos de risco para os adolescentes e família? 

• Em sua opinião, qual o contributo dos enfermeiros na obtenção de ganhos em 

saúde na população de adolescentes? 
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• Em sua opinião, de que forma devem ser planeadas/organizadas as actividades de 

educação para a saúde dirigidas aos adolescentes?  

• Em sua opinião, como se concretizam as práticas educativas? 

• Em sua opinião, que intervenções considera prioritárias no âmbito das actividades 

de educação para a saúde, dirigidas aos adolescentes?  

 

 

6. PROCEDIMENTOS 

 

Face às preocupações relativas à escolha dos enfermeiros que pudessem trazer pistas de 

reflexão sobre a problemática em estudo, recorreu-se ao conhecimento que o enfermeiro 

supervisor da Sub-Região de Saúde de Vila Real dispõe sobre os cuidados de saúde da 

região e, em particular, das necessidades e cuidados de enfermagem à população de 

adolescentes. Nesta perspectiva, formalizou-se o pedido de autorização ao Coordenador 

desta Sub-Região de Saúde, tendo sido obtida autorização formal em 26 de Outubro de 

2006 (Anexo II). Decorrente deste procedimento, estabeleceu-se um primeiro contacto 

para conhecimento dos intervenientes, bem como apresentação dos objectivos do 

estudo, explicitação das questões orientadoras do guião da entrevista e metodologia a 

seguir. Foi assegurada a confidencialidade dos relatos e reiterado o anonimato do 

entrevistado e, deste modo, obtido o consentimento informado que garantiu a 

determinação de data e local para a realização das entrevistas. Optou-se por os contactos 

terem lugar nos centros de saúde onde os enfermeiros exercem funções, preservando as 

condições necessárias à privacidade da relação entrevistador e entrevistado e ao 

desenvolvimento da recolha de dados. 

 

Retomando o propósito das entrevistas semi-estruturadas, “servem para encontrar pistas 

de reflexão, ideias e hipóteses de trabalho, e não para verificar hipóteses 

preestabelecidas” (Quivy & Campenhoudt, 1998:70), procurou-se colocar as questões 

de interesse sem cortar a liberdade e o relato que o entrevistado vai construindo, como 

também que os nossos referenciais e posturas não ocultassem o verdadeiro sentido das 

práticas dos sujeitos. 
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As entrevistas foram gravadas procedendo-se, de imediato, à transcrição do texto oral 

para texto escrito, com as repetições, erros de linguagem, pausas, inerentes ao registo 

integral do discurso (Anexo III). De seguida foram feitas várias leituras dos 

depoimentos dos enfermeiros. 

 

 

7. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Sendo uma estratégia de recolha de dados, cujo material narrativo necessita ser 

organizado e estruturado para lhe extrair significado à luz da análise qualitativa, a 

entrevista determina “uma actividade intensiva, que exige criatividade, sensibilidade 

conceitual e trabalho árduo” (Polit, Beck & Hungler, 2004:358) e permite, 

simultaneamente, obter riqueza de informação que, pela sua natureza, torna pertinente a 

utilização da técnica de análise de conteúdo. 

 

De facto, o volume e riqueza da informação obtida justificam a preferência por esta 

técnica de investigação, permitindo uma exploração de natureza intensiva do material 

obtido. A análise de conteúdo é definida por Bardin (1991:42) como “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”, sendo necessário efectuar 

um conjunto de operações práticas organizadas em três etapas: 

1) a pré-análise, que compreende uma primeira fase de contacto com os 

documentos a analisar, designada de leitura “flutuante” e que vai sendo 

progressivamente mais precisa, permitindo sistematizar os dados e delinear a 

análise; 

2) a exploração do material, que compreende a codificação, definida por Holsti 

como “o processo pelo qual os dados brutos são transformados e agregados 

em unidades, as quais permitem uma descrição exacta das características 

pertinentes do conteúdo” (Bardin, 1991:103), cuja organização compreende a 

escolha das unidades de registo e de contexto, a enumeração, a classificação e 

a agregação para a escolha das categorias; 
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3) o tratamento dos resultados, que se pretendem significativos e válidos, e a sua 

inferência e interpretação, através da adequada correspondência entre o 

conteúdo das entrevistas e os objectivos previstos.  

 

Foi com base neste esquema que se procedeu à análise dos dados, iniciado por um 

trabalho de reflexão, com base na leitura de todas as entrevistas para uma ideia integral 

de todo o material produzido pelos entrevistados. Seguiu-se a leitura de cada entrevista, 

procurando encontrar códigos de contexto significativos que conduzissem ao 

reagrupamento por temas. Os dados foram codificados, transformados e agregados em 

unidades de significação reveladores do fenómeno em estudo (Anexo IV), dando lugar a 

um sistema de categorias e subcategorias que, nas palavras de Vala (1986:110), são 

compostas por um “termo-chave que indica a significação central do conceito que se 

aprende, e de outros indicadores que descrevem o campo semântico do conceito. […] a 

passagem dos indicadores a conceitos é portanto uma operação de atribuição de 

sentido”.  O processo de construção dos quadros categoriais seguiu o princípio definido 

pelo autor, ou seja, “as referências teóricas do investigador orientam a primeira 

exploração do material, mas este, por sua vez, pode contribuir para a reformulação ou 

alargamento das hipóteses e das problemáticas a estudar” e que, deste modo, se foi 

fazendo e refazendo no decorrer do processo de análise e interpretação dos dados e que 

culminou com a apresentação em tabelas síntese. 
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PARTE III 

 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

 

Concluídos os procedimentos especializados resultantes da aplicação da análise de 

conteúdo, procede-se à apresentação dos resultados em função dos objectivos da 

pesquisa realizada e à sua discussão à luz do enquadramento teórico. 

 

Após uma caracterização sumária do grupo que constituiu a amostra do estudo, segue-se 

a apresentação dos dados obtidos das questões que orientaram a entrevista, 

relativamente à opinião dos enfermeiros sobre: 

• as razões conducentes à prática de comportamentos de risco pelos adolescentes e 

as suas consequências/implicações para o adolescente e família; 

• o seu contributo para a obtenção de ganhos em saúde na população de 

adolescentes; 

• as práticas educativas desenvolvidas nas actividades de educação para a saúde dos 

adolescentes; 

• as intervenções de enfermagem prioritárias no âmbito da educação para a saúde 

dos adolescentes. 

 

No decorrer da apresentação dos dados, os entrevistados serão identificados como (E1), 

(E2) até (E12), a fim de se preservar a identidade dos mesmos. 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA AMOSTRA 
 

O grupo de participantes neste estudo foi num total de 12 enfermeiros, cuja 

caracterização sumária se apresenta no quadro que se segue. 
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Quadro 1. Caracterização do grupo de enfermeiros participantes no estudo 

Enfermeiros Sexo Idade 
Habilitações 
académicas 

Categoria 
profissional 

Tempo serviço 
(Anos) 

EpS 
(Anos) 

E1 M 39 Licenciatura 
Enfermagem 

Enfermeiro 
Graduado 

17 7 

E2 F 41 Licenciatura 
CESEEC 

Enfermeira 
Especialista 

16 9 

E3 F 47 Licenciatura 
CESEEC 

Enfermeira 
 Chefe 

24 24 

E4 F 56 Licenciatura 
CEESP  

Enfermeira 
Especialista 

35 29 

E5 F 49 Licenciatura 
CESEEC 

Enfermeira 
Especialista 

25 10 

E6 F 41 Licenciatura 
CESEEC 

Enfermeira 
Especialista 

19 10 

E7 F 45 Licenciatura 
CESEEC 

Enfermeira 
Especialista 

22 12 

E8 F 38 Licenciatura 
CESEEC 

Enfermeira 
Especialista 

17 5 

E9 F 46 Licenciatura 
CESEEC 

Enfermeira 
Especialista 

21 7 

E10 F 47 Licenciatura 
Enfermagem 

Enfermeira 
Graduada 

15 3 

 

Da informação relativa à caracterização sócio-demográfica, foram incluídas as seguintes 

variáveis: sexo, idade, habilitações académicas, categoria profissional, tempo de 

exercício profissional e tempo em que o campo de intervenção privilegiou a educação 

para a saúde dos adolescentes, verificando-se: 

• Predominância do sexo feminino; 

• Média de idades acima dos 44 anos; 

• Licenciatura em Enfermagem, como habilitação académica; 

• Categoria profissional, predominante de enfermeiro especialista, 

individualizando-se quatro casos que se repartem, em igual número, pela categoria 

de enfermeiro graduado e enfermeiro chefe; 

• Tempo médio de exercício profissional superior a 20 anos, correspondendo 

aproximadamente a metade do valor da média de anos de exercício na área da 

educação para a saúde dos adolescentes, que é superior a 10 anos; 

• Um caso em que o tempo de exercício profissional é coincidente com o tempo em 

que o campo de intervenção privilegiou a área da educação para a saúde dos 

adolescentes. 
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2. COMPORTAMENTOS DE RISCO DOS ADOLESCENTES 

 

Os resultados aqui apresentados referem-se à opinião dos enfermeiros sobre as razões 

conducentes à prática de comportamentos de risco pelos adolescentes e suas 

consequências/implicações para o adolescente e família.  

     

2.1. Razões conducentes à prática de comportamentos de risco pelos  

       adolescentes  

 

Os comportamentos de risco são descritos na literatura como hábitos de vida 

prejudiciais à saúde, traduzidos, na prática, por acções potenciadoras de doença ou 

acidente, independentemente da sua consciência sobre as repercussões dessas mesmas 

acções (Steptoe & Wardle, 1996). Também designados por Ogden (1999) como 

comportamentos de saúde negativos, caracterizados por práticas nocivas como consumo 

de tabaco, abuso do álcool, uso de drogas ilícitas, hábitos alimentares inadequados, 

iniciação sexual precoce e práticas sexuais arriscadas, inactividade física, entre outros.  

 

Para Feijó e Oliveira (2001), a expressão comportamento de risco, em relação ao 

adolescente, pode ser definida como a participação em actividades que possam 

comprometer a sua saúde física e mental. O carácter exploratório do adolescente, 

decorrente do seu desenvolvimento psicossocial, assim como a influência do meio 

(grupo de pares, família) podem estar na origem de muitas destas condutas que, não 

identificadas precocemente, podem levar à consolidação destas atitudes com 

significativas consequências nos níveis individual, familiar e social. 

 

Das razões evocadas para a prática de comportamentos de risco pelos adolescentes, 

verificou-se que a opinião dos enfermeiros se orienta para duas áreas, donde emergem 

as categorias: “Adolescer”, na qual os entrevistados se referem a aspectos do 

crescimento e desenvolvimento na adolescência e “Sociedade”, na qual os entrevistados 

apontam para a influência dos diferentes espaços de socialização. 
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Quadro 2. Razões para a prática de comportamentos de risco pelos adolescentes 

Categorias Subcategorias 

Adolescer . Crescimento 

. Desenvolvimento psicossocial 

. Desenvolvimento moral 

 

Sociedade . Família/Escola/Comunidade   

. Mass media 

 

A categoria “Adolescer” adveio de modo significativo com referência explícita por 

todos os enfermeiros, dando corpo a três subcategorias: “Crescimento”, 

“Desenvolvimento psicossocial” e “Desenvolvimento moral”. 

 

São escassos os discursos que sublinham como motivos para a prática de 

comportamentos de risco as mudanças físicas que ocorrem neste período, 

compreendidas na subcategoria “Crescimento”. São exemplos:  

 

“…nem são crianças nem adultos e sentem uma ambivalência […] as características próprias 

do período pré-pubertário e pubertário levam a grandes transformações que acompanham 

essa ambivalência”. (E4) 

 

“São as transformações que ocorrem nesta fase, em termos de mudanças biológicas, maturação 

física…”. (E6) 

  

Em conformidade com os discursos relativos às mudanças físicas, nem todos os autores 

são unânimes em considerar que as mudanças corporais ocorridas neste período da vida 

se associam directamente, por si só, aos desvios comportamentais. 

 

Segundo Fonseca (2002), é ao longo do período pubertário que diversos órgãos vão 

atingir o máximo desenvolvimento das suas manifestações, evidenciadas na 

diferenciação dos caracteres sexuais secundários, e na capacidade reprodutiva – nos 

rapazes, com o orgasmo e a ejaculação, nas raparigas, com a menstruação e a 

possibilidade de engravidar – podendo, tais acontecimentos, desencadear diferentes 
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níveis de ansiedade, quer no adolescente quer no seu meio familiar e social, dependendo 

dos valores, costumes e tradições da sociedade. 

 

O mesmo autor considera que a explicação assenta na perspectiva amorosa, ou seja, a 

relação de amor que a criança estabelecia com a mãe vai sofrendo alterações após a 

passagem da fase edipiana para, chegada a adolescência e a experiência de novas e 

intensas vivências sensuais, se transferir para outros objectos de amor, podendo 

constituir uma crise no percurso da adolescência, muitas vezes difícil de superar, 

fazendo-se acompanhar da prática de comportamentos de risco. 

 

Porém, Palacios e Oliva (2004:319) evidenciam que, apesar da adolescência ter as suas 

raízes nas “mudanças biológicas que ocorrem no organismo”, elas estão “estreitamente 

relacionadas com as mudanças psicológicas e contextuais que o adolescente 

experimenta”, resultado das complexas teias de interacção entre os níveis biológico, 

psicológico e sociocultural. Desta forma, não se pode analisar a perspectiva do 

crescimento dissociada do desenvolvimento, já que este assume um papel primordial na 

puberdade e adolescência, o que também vem de encontro às opiniões manifestadas 

pelos enfermeiros. 

 

No que se refere à subcategoria “desenvolvimento psicossocial”, esta surge como 

aglutinadora dos principais motivos apontados pelos entrevistados para a prática de 

comportamentos de risco pelos adolescentes, sendo manifestada nos discursos 

produzidos por todos os enfermeiros, donde se salientam os seguintes: 

 

“É a maneira de eles encararem a vida, querem ser o topo do mundo. Acham que de facto com 

eles nunca se passa nada, não há problemas […] acham-se imortais, nada lhes acontece, por 

isso nem assumem a existência de qualquer risco […] são os donos da verdade… encaram os 

comportamentos de uma forma perfeitamente normal…”. (E1) 

 

“A curiosidade, o querer experimentar […] A afirmação, a crença de que ao usar determinado 

comportamento se tornam mais aceites socialmente… acreditam que qualquer atitude […] não 

vai ter um efeito negativo […] são irreverentes e gostam de contestar as opiniões”. (E2) 

 

“…a afirmação, o querer sentir-se adulto…”. (E3) 
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“…o desenvolvimento na adolescência […] tudo é normal […] querer ser autónomos, 

independentes […] são também muito inseguros, estão a aprender a ser adulto […] auto-

afirmação”. (E4) 

 

“…agem em função do grupo pela necessidade de pertença e afirmação, a curiosidade própria 

da idade […] pensam que são os maiores […] querer experimentar…”. (E5) 

 

 “Impulso […] não ouvem ninguém […] não há barreiras, não há limites […] É a natureza a 

funcionar…”. (E11) 

 

 “…factores internos, ligados com o próprio adolescente […] curiosidade […] experimentação 

[...] insegurança […] auto-estima […] falta de controlo…”. (E12) 

 

Como se pode constatar, as razões explicativas consolidadas na perspectiva de 

considerar a adolescência como período, por excelência, da formação da identidade, 

marcado pelas tarefas de identificação do eu, na busca da identidade pessoal, foram já 

apontadas na contextualização teórica. As mudanças físicas que o corpo sofre ao longo 

da puberdade actuam ao nível psicológico do adolescente, afectando a sua forma de 

pensar, sentir e agir, imprimindo mudanças na sua personalidade, e produzindo também 

importantes modificações nas expectativas que a sociedade tem dele. A formação da 

identidade é encarada por Sprinthall e Collins (2003:202) como “um processo 

integrador destas transformações pessoais, das exigências sociais e das expectativas em 

relação ao futuro”. 

 

Lourenço (2002) e Palacios e Oliva (2004) consideram ser este um período de 

transformações físicas, psicológicas, cognitivas e sociais, uma etapa de transição de 

criança a adulto, reconhecida e aceite pela sociedade como um compasso de espera, 

também designado por Erikson (1968) de “moratória social”.  

 

O desenvolvimento das capacidades cognitivas é, neste período, traduzido na passagem 

do pensamento concreto à capacidade de pensar em termos formais e abstractos. A 

complexidade que assume o pensamento formal conduz a uma inversão de sentido entre 

o real e o possível. A opinião manifestada pelos enfermeiros é corroborada por vários 

autores (Lourenço, 2002; Palacios & Oliva, 2004) ao referirem que a complexidade do 
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pensamento pode efectivamente fazer com que o adolescente: se imagine um 

revolucionário e acredite no poder sonhador e ilimitado – característica designada de 

egocentrismo metafísico; se sinta o centro das atenções, observado por todos – 

audiência imaginária; e pense que o mal só acontece aos outros, pelo que os seus 

comportamentos de risco não lhe trarão más consequências – fábula pessoal. 

 

Assim, no que concerne à subcategoria “desenvolvimento moral”, são mencionadas 

com menor registo quantitativo as acções pró e anti-sociais nas condutas dos 

adolescentes: 

 

“O sentirem-se capazes, o quererem eles mesmos mudar o mundo, mas de uma forma um 

bocado “atrapalhada”, sem regra […] são eles que conseguem, com as suas atitudes e 

comportamentos, de alguma forma mudar o estado das coisas…”. (E1) 

 

“…viver em pleno […] não aceitam as opiniões dos mais velhos…”. (E2) 

 

 “…pensam que são os maiores ao apresentar determinados comportamentos […] como 

atitudes provocatórias dirigidas aos pais, professores e outros […], como forma de afirmarem 

a sua vontade e a sua revolta contra a opinião e a vontade dos outros”. (E5) 

 

“…não há barreiras, não há limites, não há regras, a não ser aquelas que nós lhes damos como 

pais, e muitas vezes nem essas funcionam”. (E11) 

 

“Não têm a capacidade de identificar esses comportamentos como sendo de risco, mas parece-

lhes normal, tanto mais quanto mais próximos da sua realidade ocorra a prática destes 

comportamentos”. (E12) 

 

Estes trechos narrativos inscrevem-se também na linha de pensamento de Turiel (1983), 

ao referir que a tendência para por em causa o valor das convenções arbitrárias, que 

caracteriza o pensamento no início da adolescência, pode ser um factor explicativo do 

comportamento rebelde e provocante, típico deste período do desenvolvimento humano. 

Pais e filhos entram, com frequência, em tensão, resultado da relação dialéctica entre o 

social e o individual, ao tentar decidir se certas questões são do domínio da moralidade 

e das convenções sociais (conferindo legitimidade à orientação parental), ou se são 
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questões privadas e pessoais (unicamente dependentes das decisões dos próprios 

adolescentes).  

 

Para Sprinthall e Collins (2003:286), “os valores morais são habitualmente definidos em 

termos de princípios abstractos e gerais ligados à justiça, à equidade e ao respeito pela 

vida humana”. Segundo Turiel (1983), existe outro conjunto de princípios que, por 

vezes, se lhe assemelham, constituindo aspectos ligados à convenção social, dizendo 

apenas respeito às regras e acções estabelecidas, de forma formal e informal, para gerir 

o dia-a-dia das pessoas e das organizações. Estas, contrariamente aos valores morais, 

podem ser alteradas sem provocar dano na sociedade. Contudo, quando os adolescentes 

recusam aderir a algumas convenções sociais, isso pode ser interpretado como um 

comportamento imoral e gerador de conflitos. 

 

A categoria “Sociedade” emergiu, também, dos discursos dos enfermeiros, englobando 

razões susceptíveis de explicar os comportamentos de risco, distribuindo-se por duas 

subcategorias: “Família/escola/comunidade” e “Mass media”.  

 

A subcategoria “Família/escola/comunidade” manifesta-se, de forma incisiva, na 

maioria dos discursos, referindo-se à influência que estes contextos de socialização 

exercem sobre os comportamentos adoptados pelos adolescentes, salientando-se as 

seguintes afirmações: 

 

 “A competitividade escolar pode surgir como factor negativo causador de stress […] o 

consumo abusivo e inadequado de bens materiais […] As alterações nas estruturas familiares e 

a demissão do papel parental […] A disponibilidade e facilidade de obtenção de produtos 

nocivos…”. (E2) 

 

 “Torna-se muito importante o desempenho familiar, se for uma família com bom suporte que 

dá ao jovem carinho, atenção, momentos de diálogo, terão facilitada a tarefa de construir uma 

personalidade que lhes ajuda a saber dizer não […] a quem falta este suporte…vão sentir-se 

abandonados e muitas vezes os seus comportamentos […] reflectem a necessidade de atenção 

da família e/ou a necessidade de pertença ao grupo…”. (E4) 
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 “…a mudança no contexto familiar, a formação do grupo de pares, o ambiente em contexto de 

escola…”. (E6) 

 

“…a influência do grupo […] oportunidade […] o grande tempo fora de casa sem orientação 

nem vigilância dos pais; o acesso fácil a bares, cafés, discotecas; falta de valores de referência; 

a falta de ideologias políticas, religiosas […] Muitas vezes tem exemplos em casa…”. (E7) 

 

 “…nas próprias escolas não se investe em actividades de prevenção […] que desenvolvam o 

sentido de responsabilidade dos jovens […] a desocupação favorece comportamentos de risco 

[…] Falta de consciência do problema dentro da comunidade, leis pouco penalizadoras, 

circulação de drogas ilícitas sem denúncia, populações pobres em dinheiro, mentalidade e 

princípios de cidadania, desemprego […] a falta de apoio familiar…”. (E12) 

 

Nestas opiniões, confirma-se o que os autores atribuem como factores externos aos 

comportamentos do adolescente, de entre eles, a forma como os ambientes familiares 

variam no que diz respeito às atitudes face à adolescência e, mais especificamente, à 

maneira como a família desempenha as funções que lhe são atribuídas: ajudar os 

adolescentes na aquisição de autonomia e prepará-los para assumir, nos diferentes 

domínios da vida social, pessoal e profissional, um forte sentimento de realização 

pessoal, à medida que entram na vida adulta (Sprinthall & Collins, 2003).  

 

Também Oliva (2004:348) reforça como factores externos, no comportamento dos 

adolescentes, o desempenho do papel parental, sendo que “pais democráticos e que 

proporcionam apoio continuam sendo um factor relevante”. Os comportamentos pró-

sociais durante a adolescência aparecem associados a “um raciocínio moral mais 

desenvolvido […] níveis mais altos de empatia, auto-estima e competência social ”. 

Ambientes favoráveis à defesa de valores e princípios éticos, são promissores para o 

desenvolvimento de melhores atitudes morais e autonomia de valores. Da mesma forma, 

“factores como a falta de supervisão e o controle familiar, a escassa comunicação com 

os pais, o fracasso escolar e um contexto social e cultural que reforce as atitudes anti-

sociais” estão na origem de comportamentos delituosos.  

 

Para Sprinthall e Collins (2003), estas modificações não estão relacionadas com o estilo 

educativo da família, mas sim com padrões específicos de interacção entre os seus 
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membros, podendo, importantes mudanças na vida individual de cada um dos elementos 

da família, exercer influência no curso de vida familiar. Ou seja, as relações familiares 

na adolescência referem-se às alterações que ocorrem, não apenas como consequência 

das transformações do adolescente, mas também das interacções, expectativas e tarefas 

com que a família é confrontada.  

 

Concomitantemente às alterações físicas dos adolescentes, os pais também sofrem 

mudanças ao longo dos anos, e essas alterações e as tensões que vivenciam influenciam 

frequentemente a forma como reagem às mudanças dos adolescentes. Os autores que se 

dedicam ao estudo do desenvolvimento familiar salientam o facto de ser necessário 

pensar não apenas na forma como a família influencia os adolescentes, mas também no 

modo como esta consegue lidar com as alterações características deste período da vida 

(Sprinthall & Collins, 2003), referindo ainda que, quando os pais se enfrentam com 

dificuldades económicas, tensões relacionadas com a vida profissional e dúvidas quanto 

ao futuro, têm maior dificuldade em se adaptar e reagir às mudanças dos filhos de uma 

forma tão flexível e positiva como eles necessitariam. 

 

Porém, para Strasburger (2000), para além da natureza das relações familiares, da 

influência exercida pelas mesmas durante a adolescência e das diferenças individuais e 

genéticas, na escala social, um aspecto que se sobrepõe são os media. 

 

Os enfermeiros referem igualmente a falta de programas educativos pelos media que 

promovam a transmissão de valores, tendo emergido das suas narrativas a subcategoria 

“Mass media”. Esta perspectiva é validada em quase metade dos discursos pelas 

seguintes opiniões: 

 

“… Algumas modas ditadas pela sociedade e que os adolescentes imitam porque se identificam 

com os ídolos […] As estratégias de marketing com que se é bombardeado…”. (E3) 

 

 “…meios de comunicação social, Internet, e uma série de outras coisas onde podemos ir 

buscar informação, pensamos que os adolescentes sabem tudo, e às vezes não é assim […] têm 

uma informação distorcida, e apesar de parecer que sabem tudo, o problema pode estar nessa 

mesma informação”. (E8) 
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“…Não sabem como utilizar os meios de comunicação que dão muita publicidade…”. (E10) 

 

“…copiar comportamentos dos próprios ídolos […] são um veículo para a adesão a 

determinados comportamentos […] mais ênfase aos comportamentos e atitudes dos jovens do 

que à prevenção de comportamentos de risco, à defesa de valores na sociedade e ao respeito 

pelas figuras educativas…”. (E12) 

 

Efectivamente, estudos realizados nos EUA demonstram que 10% a 30% das 

ocorrências de actos de violência, sexo e uso de drogas são atribuíveis à influência dos 

media. É de facto bastante preocupante saber que o tempo utilizado pelos adolescentes 

em frente aos televisores tem aumentado significativamente, sendo esta a principal fonte 

de educação sexual naquele país (Strasburger, 2000). Alguns autores consideram até 

como principais agentes de influência sobre os adolescentes, em ordem crescente, os 

mass media, os pais e o grupo de pares (Aktin, 1990). 

 

De facto, nos estudos desenvolvidos sobre os mass media, estes são apresentados como 

«inimigos» da saúde, enquanto promotores de interesses comerciais, sendo mesmo 

apelidados de «agentes de contágio», em consequência da influência que exercem sobre 

as pessoas, ao divulgarem representações positivas de estilos de vida não saudáveis. “As 

audiências são muitas vezes representadas como vulneráveis à manipulação dos media 

[…] absorvendo de forma passiva as mensagens «virais» por eles disseminadas, 

intencionalmente ou não, induzindo a adopção de comportamentos não saudáveis” 

(Dias, 2005:38). 

 

De acordo com a mesma autora, o consumo de tabaco é representativo do “paradigma 

de interesses conflituais entre os determinantes económicos e a prevenção de doenças de 

iatrogenia comportamental”, face à evidência dos malefícios do tabaco e à sua 

legalidade, acessibilidade e aceitabilidade em termos sociais, reveladores da 

incapacidade dos agentes e defensores da saúde desenvolverem estratégias capazes de 

combater a influência da indústria tabaqueira. “Apesar de todas as proibições 

normativas criadas contra a publicitação dos produtos da tabaqueira, os mass media, as 

séries televisivas e a indústria cinematográfica, continuam a assumir-se como um 

veículo subliminar e permissivo na propagação do «acto de fumar»” (p. 57). 
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Neste mesmo contexto, Feijó e Oliveira (2001) consideram que a influência dos media 

deve ser analisada de forma mais ampla, não apenas através de informação originada da 

televisão e internet, mas também do cinema, videojogos, cassetes de vídeo e música. 

 

De acordo com os mesmos autores, e corroborando a opinião dos entrevistados, o 

pensamento mágico do adolescente facilita a sua identificação com personagens e, 

frequentemente, existe uma simplificação dos problemas adversos e a «garantia» do 

culminar em mais um «final feliz». Outro importante aspecto “nesse padrão de 

influência refere-se aos modelos nutricionais, de beleza e de saúde que, muitas vezes, 

são incompatíveis com as condições socio-económicas ou a fase de crescimento do 

adolescente, ocasionando transtornos alimentares, deficiências nutricionais, sentimentos 

de frustração e alterações na imagem corporal” (p. S126) 

 

2.2. Consequências/implicações da prática de comportamentos de risco para 

o adolescente e família  

 

As alterações a nível dos valores sociais e morais, referidas pela WHO (1993) como 

algumas das mudanças aliadas aos problemas de saúde na adolescência, trazem 

associados os riscos de gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, 

acessibilidade em termos de oferta e aquisição de substâncias psicoactivas, condições 

industriais e rodoviárias que aumentam os riscos de acidente, erros alimentares e 

aumento da competitividade, com repercussões importantes para o adolescente/família. 

Para além de que, segundo Wold (1993), o desenvolvimento durante a adolescência é 

determinante nos comportamentos de saúde e estilos de vida na idade adulta. 

 

Dos discursos emitidos pelos enfermeiros sobre as consequências/implicações da prática 

de comportamentos de risco para o adolescente e família, emergem as categorias: 

“Saúde dos adolescentes”, com referência a repercussões de ordem fisiológica e 

psicológica e “Bem-estar da família”, com referência ao impacto no funcionamento 

familiar e dificuldades económicas. 
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Quadro 3. Consequências/implicações da prática de comportamentos  
de risco para o adolescente e família 

Categorias Subcategorias 

Saúde dos adolescentes . Implicações de ordem físiológica 

. Implicações de ordem psicológica 

 

Bem-estar da família . Desajustamento familiar  

. Dificuldades económicas 

 

No que se refere à categoria “Saúde dos adolescentes”, resultaram duas subcategorias: 

“Implicações de ordem fisiológica” e “Implicações de ordem psicossocial”. As 

repercussões de ordem fisiológica foram mencionadas por um escasso número de 

enfermeiros, de que são exemplo os seguintes discursos: 

 

“A consequência de uma alimentação desadequada vai estar na origem de um conjunto de 

doenças com impacto no indivíduo (sofrimento, dor, incapacidade e morte) …”. (E2) 

 

“…DST, dependência de álcool/tabaco e drogas…”. (E7) 

 

“…consequências podem ser a nível físico em termos de saúde…”. (E12) 

 

Com efeito, os comportamentos de risco sobre a saúde física dos adolescentes é 

vastamente retratada por diversos estudos (Freedman et al., 1999; Luo & Kalberg, 2000; 

Stein & Colditz, 2004; Dehghan et al., 2005; Wisemandle et al., 2006), que atribuem 

efeitos devastadores a curto, médio e longo prazo, na saúde e qualidade de vida dos 

indivíduos, e consideram, entre outros, o consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas, o 

sedentarismo e uma alimentação desequilibrada, percursores das doenças 

cardiovasculares, cancro, diabetes, obesidade, hipercolesterolemia, cirrose hepática, 

défices de memória.  

 

Windle et al. (1996) afirmam também que os consumos nocivos podem induzir 

comportamentos indesejáveis com óbvias implicações a outros níveis, nomeadamente a 

nível psicológico, descritos por Escrivão et al. (2000) como auto-estima baixa, imagem 
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corporal alterada e consequente isolamento, repercutindo-se toda esta problemática no 

seio familiar e mesmo social. 

 

No que diz respeito às implicações de ordem psicossocial, os discursos dos enfermeiros 

são quantitativamente mais significativos, de que são exemplos:  

 

 “Os adolescentes acabam por entrar num percurso de vida que não tinham planeado e que 

lhes traz uma série de problemas…”. (E3)  

 

“Ao adoptarem comportamentos de risco desenvolvem atitudes que os vão marginalizar e os 

vão fazer sentir desadaptados e desajustados [...] conflitos nas famílias, com professores, com 

colegas, até mesmo com o próprio meio ambiente e a sociedade…”. (E4)  

 

“…a nível do adolescente pode ocorrer complicações de ordem emocional […] rejeição por 

parte da família e da própria sociedade levando à marginalização e ao isolamento…”. (E5) 

 

“…afastamento social e respectiva marginalização, abandono escolar […] disfunções 

familiares”. (E7) 

 

“…desajustamentos sociais dos jovens…”. (E8) 

 

“…surgem desconfortos de ordem psicológica e afectiva entre jovem e a família…”. (E10) 

 

Regressando ao enquadramento teórico, verifica-se que o adolescer é marcado pelas 

crises de identidade, auto-imagem e auto-estima, relacionamento, familiar e descoberta 

do sentido para a vida, traduzindo-se, muitas vezes, em dificuldades que se manifestam 

na relação com os adultos e por sentimentos de angústia, solidão, dúvida, oscilações ou 

contradições de comportamentos e variações de humor aparentemente 

incompreensíveis.  

 

Antunes (1998:30) atribui a este período uma concepção dinâmica, descrevendo-o como 

“um momento de crise/conflito que o torna, por isso mesmo, num vivido sempre em 

duplo registo. Por um lado, um momento de crescimento e permeabilidade ao apoio, por 

outro, um período de grande perigo, de maior vulnerabilidade à escolha de soluções 
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mágicas e imediatas para o seu mal-estar”, de onde podem resultar graves perturbações 

tanto ao nível físico, como psicossocial. 

 

Um exemplo que serve de suporte a esta perspectiva, igualmente difundida nos 

discursos dos enfermeiros, é traduzido em diversos estudos realizados sobre a 

maternidade na adolescência (Population Reports, 1974; Deschamps, 1976; Xarepe, 

1990), que revelam, entre outras consequências, um maior risco de exclusão social para 

a adolescente grávida, uma vez que a instabilidade em que assenta a sua vida conduz à 

rejeição pelo seu anterior sistema de apoio afectivo e marginalização face à instituição 

escolar e à vida profissional, contribuindo, em consequência, para restringir as opções 

educacionais e profissionais das adolescentes e para um baixo estatuto socio-

económico. 

 

Acredita-se, hoje, que o risco da gravidez na adolescência não seja apenas biológico. 

Problemas psicológicos e sociais podem também perturbar a adolescente, que não 

raramente se isola da família, dos amigos, abandona a escola e procura os cuidados de 

saúde tardiamente. Este isolamento da adolescente é muitas vezes endossado pela 

família e escola, que têm dificuldades em reconhecer e admitir a sexualidade da 

adolescente grávida. Por sua vez, a baixa escolaridade e a falta de aptidões dificultam a 

inserção no mercado de trabalho, perpetuando o ciclo de pobreza (CODEPPS, 2006). 

 

Relativamente às implicações dos comportamentos de risco “no Bem-estar da família”, 

emergem as subcategorias: “Desajustamento familiar” e “Dificuldades económicas”. 

 

Steinberg (1981) refere que as transformações físicas e cognitivas dos adolescentes 

podem originar novas expectativas e exigências por parte dos pais, assim como por 

parte de outros adultos, sendo estes novos aspectos susceptíveis de alterar o modo como 

os pais e os filhos se relacionam, podendo conduzir a situações de “Desajustamento 

familiar”, categoria que ressalta em todos os discursos produzidos pelos enfermeiros, 

donde se salientam as seguintes citações: 

 

 “A família passa por um desgaste […] dificuldades de diálogo e afastamento dos jovens em 

relação à família […] instala-se uma relação de desconfiança entre adolescente e família, 

sendo os jovens vítimas dos comportamentos que eles próprios adoptaram …”. (E3) 
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“A nível familiar pode ocorrer instabilidade emocional […] conflito, desagregação…”.(E5) 

 

“…problemas de incompatibilidade com os adolescentes e conflitos familiares”. (E6) 

 

 “…estigma social perante os vizinhos, os amigos […] conflitos entre pais e filhos […] entre os 

casais acabam por surgir situações graves em que se acusam dum mau papel enquanto pais, 

acabando muitas vezes em divórcios”. (E8) 

 

 “A família passa por um processo muitas vezes de recusa da situação…”.(E10)   

 

“Familiares, sociais, pessoais […] comprometimento da estabilidade familiar e pessoal das 

jovens que muitas vezes também abandonaram os estudos”. (E11) 

 “situação em que o jovem já evidencia comportamentos de risco […], a família poderá sofrer 

um período mais ou menos longo de instabilidade, de conflitos, sentimentos de vergonha 

perante os vizinhos e amigos…”. (E12) 

 

Estes enunciados corroboram a opinião de diferentes autores. Assim, perante 

comportamentos que podem originar situações de risco para a saúde, devem ponderar-se 

os problemas originados a curto, a médio e a longo prazo, tendo em conta que a ameaça 

à saúde dos adolescentes resulta, na sua maioria, de factores de ordem familiar, social, 

ambiental e comportamental, designados como factores de risco, actualmente 

responsáveis pela taxa de morbilidade e mortalidade dos adolescentes, resultante de 

estilos de vida praticados (Matos & Equipa do Projecto Aventura Social & Saúde, 

2003). A transição para a fase da família com adolescentes, representa no ciclo de vida 

familiar uma das fases de maiores mudanças na regulação das relações, podendo mesmo 

as interacções familiares ser fragilizadas, pelo que se convencionou chamar de conflito 

de gerações, profundamente agravadas no caso de famílias com filhos 

toxicodependentes, frequentemente com muita dificuldade de adaptação, podendo 

originar um conflito aberto que leve à separação e ruptura (Martins, 2002; Crespin, 

2007c). 

 

No diálogo com famílias de toxicodependentes, Martins (2002:63) descreve “elas 

parecem estar encalhadas nalgum ponto do seu percurso […] parecem derrapar em 
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círculos viciosos […] enquanto o tempo vai passando ao lado. Conforme os estilos, a 

dor sai estridente ou inaudível […]. Perdendo-se, na memória da família, a noção do 

tempo, como perde o toxicodependente ao longo dos anos do consumo”, o que traduz 

bem o sofrimento do adolescente e família, em consequência destas condutas de risco. 

 
De tal forma se trata de uma importante problemática, que conduz a uma série de 

implicações relacionadas entre si. Os comportamentos de risco estão associados a 

problemas de saúde que reduzem a qualidade de vida dos indivíduos (Stein & Colditz, 

2004; Dehghan et al., 2005; Wisemandle et al., 2006), e que ao mesmo tempo se 

traduzem em problemas sociais e económicos para o adolescente e família (Bouchard, 

2003; Nanchahal et al., 2005). 

 
A relevância atribuída pelos enfermeiros às implicações de ordem económica nesta 

problemática, evidencia-se num grande número de discursos dos quais são exemplos: 

 
 “…menor produtividade e consequentemente menor rendimento familiar e na sociedade”. (E2) 

 
“Para a família acrescem encargos económicos nomeadamente os gastos em saúde…”. (E6) 

 
“…alterações do orçamento familiar, a alterações da actividade laboral […] problemas a nível 

económico […] dificuldade de emprego e as consequentes restrições no campo económico”. 

(E9)  

 

Tabela Síntese 1. Opinião dos enfermeiros sobre as razões para a prática de 
      comportamentos de risco pelos adolescentes 

Enfermeiros 
Adolescer Sociedade 

Crescimento Desenvolvimento 
psicossocial 

Desenvolvimento 
moral 

Família/Escola/ 
Comuniadde 

Mass 
media 

1  X X X  
2  X  X  
3  X  X X 
4 X X  X  
5  X X X X 
6 X X  X  
7  X  X  
8  X   X 
9  X    

10  X  X X 
11  X X   
12  X X X X 



Apresentação e discussão dos resultados 
 
 

68 
 

Tabela Síntese 2. Opinião dos enfermeiros sobre as consequências/implicações da 
prática de comportamentos de risco para o adolescente e família 

Enfermeiros 
Saúde dos Adolescentes Bem-estar da Família 

Ordem  
fisiológica 

Ordem 
psicológica 

Desajustamento 
familiar 

Dificuldades 
económicas 

1   X X 
2 X  X X 
3  X X X 
4  X X X 
5  X X X 
6   X X 
7 X  X X 
8   X  
9  X X X 

10  X X X 
11   X  
12 X X X  

 
 

 

3. GANHOS EM SAÚDE: CONTRIBUTO DOS ENFERMEIROS 

 

Serão aqui apresentados os resultados relativos à opinião dos enfermeiros sobre o seu 

contributo para a obtenção de ganhos em saúde na população de adolescentes, enquanto 

grupo profissional com grande implicação na promoção da saúde deste grupo etário. 

 

A actual situação dos adolescentes em Portugal, descrita no Plano Nacional de Saúde, 

revela uma predominância dos comportamentos de risco, relacionados com o aumento 

do sedentarismo, de desequilíbrios nutricionais (sobretudo entre as raparigas), de 

condutas violentas (particularmente entre os rapazes), da morbilidade e mortalidade por 

acidentes, da maternidade e paternidade precoces (nomeadamente em adolescentes com 

menos de dezassete anos), e de comportamentos potencialmente aditivos, relacionados 

com o álcool, o tabaco e as drogas ilícitas (Ministério da Saúde, 2003).  

 

No entanto, resultados recentes apresentados pelo Alto Comissariado da Saúde (2007), 

apontam para um decréscimo da taxa de mortalidade entre 2001 e 2005, no grupo etário 

dos 15 aos 19 anos, em Portugal Continental (passando de 60,9%ooo para 45,7%ooo). 

Na região Norte, entre 2004 e 2005, esse decréscimo foi de 50,0%ooo para 43,4%ooo. 
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Ainda de acordo com o mesmo documento, a taxa de nascimentos em mulheres 

adolescentes (idade inferior a 20 anos) tem igualmente vindo a decrescer. Entre 2004 e 

2005, esta taxa passou de 5,1 para 4,8 por 100 nados vivos, tendo-se verificado na 

região Norte um decréscimo inferior à média nacional, com valores de 5,1 para 5,0 por 

100 nados vivos. 

 

Ainda que estes resultados revelem já um significativo caminho percorrido em relação 

às metas de saúde propostas para 2010, continua a ser necessário um forte investimento 

para garantir uma assistência integral aos adolescentes como resposta às questões 

específicas do direito à sua autonomia, conquista/recuperação da auto-estima e inclusão 

social positiva, que lhe permita o exercício da sua cidadania como actor e autor da sua 

história, protagonizando a realização das suas potencialidades. 

 

O Plano Nacional de Saúde define prioridades de saúde baseadas na evidência 

científica, com o objectivo de obter ganhos em saúde a médio e longo prazo, através da 

implementação de estratégias, que passem por uma abordagem dos determinantes da 

saúde, através de programas nacionais, desenvolvidos nos ambientes onde as pessoas 

vivem, trabalham e estudam, em colaboração com os múltiplos sectores que contribuem 

para a saúde (Ministério da Saúde, 2003). 

 

Nos discursos dos entrevistados é revelada, de forma significativa, a necessidade de 

desenvolver metodologias de trabalho com base científica, de adquirir e aperfeiçoar 

competências neste campo de intervenção, e de ter um papel activo na definição de 

políticas de saúde. Assim, emerge das narrativas, a categoria “educação para a saúde”, 

enquanto pilar fundamental à consecução de ganhos em saúde para este grupo etário, de 

onde resultam as seguintes subcategorias: “Metodologia científica de trabalho”, 

“Desenvolvimento de competências” e “Participação na definição de políticas de 

saúde”. 
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Quadro 4. Contributo dos enfermeiros para a obtenção de ganhos em saúde na  

população de adolescentes 

Categoria Subcategorias 

 

Educação para a saúde 

. Metodologia científica de trabalho 

. Desenvolvimento de competências 

 . Participação na definição de políticas de saúde  

 

Em todos os discursos se reconhece a importância da aplicação de uma “Metodologia 

científica de trabalho” que, tendo por base o diagnóstico de saúde da população e a 

definição de estratégias de intervenção, dê consistência às actividades desenvolvidas 

pelos enfermeiros. São exemplo as afirmações que se seguem: 

 

“…passa por desenvolver um trabalho sustentado […] pela identificação dos problemas na 

população de adolescentes, a definição de objectivos para a obtenção de ganhos em saúde, a 

definição de estratégias e o desenvolvimento das acções pertinentes e necessárias à consecução 

dos objectivos…”. (E1) 

 

“…intervir em todo o meio envolvente […] Apostar mais na promoção de saúde efectiva […] 

com a comunidade jovem mas também, e prioritariamente, com os pais os educadores em 

ambiente escolar e ainda com os organismos e instituições que contactam directamente com o 

grupo de jovens”. (E2) 

 

“…elo de ligação entre eles, a família e a escola… elementos de referência e proximidade […] 

mudar comportamentos na família […] informar os jovens dos perigos que advém de alguns 

comportamentos de risco…”. (E7) 

 

 “…mais proximidade […] criação de gabinetes de atendimento a adolescentes nas escolas […] 

estejamos do lado dos adolescentes envolvendo-os nas coisas […] envolvê-los e co-

responsabilizá-los pela sua própria saúde e comportamento […] Não devem fazer-se 

intervenções esporádicas […] programar as actividades com eles e de acordo com a 

necessidade e a vontade […] desenvolver intervenções estruturadas com base em diagnósticos 

de situação, em objectivos claros e mensuráveis…”(E8).  
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“…estamos em situação privilegiada no atendimento a este grupo etário, pela proximidade do 

contacto [… ] implementação de um programa específico neste grupo etário […]. Criação de 

uma consulta organizada para os adolescentes […] com objectivos definidos”. (E9) 

 

“…encontrar sempre as melhores estratégias para motivar nos adolescentes a prática de 

comportamentos saudáveis […] também passa por mais uma tarefa nossa sensibilizar os pais 

para a importância da sua colaboração na resolução destes problemas, e fazê-los ter a noção 

das implicações que os comportamentos presentes podem ter no futuro dos seus filhos”. (E10) 

 

 “…elementos dinamizadores […] fazê-las com algum rigor e a dar-lhes visibilidade […] 

Desenvolvam investigação na comunidade, identifiquem problemas de forma a intervir de 

forma consistente na direcção de ganhos em saúde como principal objectivo…”. (E12) 

 

Revisando o enquadramento teórico, onde se explicitou o carácter plurifacetado da 

educação, descrito por Bianchi (2002), verifica-se que o delineamento dos programas de 

promoção e educação para a saúde se inscreve num registo de educação formal, com a 

necessária interdisciplinaridade entre as ciências biológicas e as ciências do 

comportamento, e o esforço deliberado de concertar as acções educativas para um 

determinado fim, o que vai de encontro à opinião manifestada pelos enfermeiros. 

 

O Conselho de Ministros da Comunidade Económica Europeia, na resolução nº 

89/c3/01, vem reforçar esta ideia ao atribuir a necessidade de bases cientificamente 

fundamentadas para o desenvolvimento da educação para a saúde, considerando-a um 

processo sistemático e interactivo, que assenta no desenvolvimento de um trabalho 

conjunto e em sintonia entre técnicos de saúde e indivíduos/grupos/comunidades, em 

todas as fases, identificação das necessidades educativas, estabelecimento de metas e 

objectivos, selecção de métodos apropriados, implementação do plano e avaliação do 

processo e produto (Rodrigues, 2003). 

 

Parafraseando Cordeiro (2007:709), é actualmente reconhecida a necessidade de 

“…diversificar as estratégias de comunicação, utilizadas em programas de intervenção, 

colocando-se aos enfermeiros novos e renovados desafios que permitam êxitos e ganhos 

em saúde junto da população adolescente”, tendo em conta os contextos, familiar, social 

e escolar, em que se processa o seu desenvolvimento, já que estes são fundamentais para 
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a determinação de estratégias a adoptar na programação das intervenções de saúde junto 

desta população. 

 

A opinião dos enfermeiros vai de encontro ao Programa Nacional de Saúde Escolar, 

quando afirma que a sua implementação “passa por uma abordagem dos determinantes 

da saúde, através de programas nacionais, desenvolvidos nos ambientes onde as pessoas 

vivem, trabalham e estudam, em colaboração com os múltiplos sectores que contribuem 

para a saúde” (DGS, 2006:4). 

 

Efectivamente, métodos informativos e persuasivos, com recurso a sessões educativas 

de carácter informativo, desajustadas do contexto ambiental e das reais necessidades dos 

indivíduos, remanescem em práticas avulso, desprovidas de significado, sem espírito 

participativo e cooperativo e, como tal, sem o envolvimento dos intervenientes no 

processo educativo, tornando-se incapazes de capacitar as pessoas para escolhas 

conscientes e para a mudança nos estilos de vida.  

 

Voltando ao nosso enquadramento teórico, Lash (1990) subscreve também as opiniões 

dos enfermeiros, ao definir como competências do enfermeiro enquanto educador de 

saúde: a) saber escutar e perceber quais as crenças e significados de cada indivíduo 

acerca da saúde e da doença; b) estabelecer relação de ajuda; c) empenhar-se no bem-

estar das pessoas; d) participar na aprendizagem da tomada de decisões; e) facultar a 

acessibilidade às escolhas disponíveis; f) desenvolver capacidades de comunicação e 

aconselhamento; g) deferir autoridade a si e aos educandos e considerar as influências 

sociais e os obstáculos à saúde; h) conseguir respostas eficazes dos educandos face aos 

desafios e obstáculos que se lhes deparem. 

 

No sentido de responder a estes princípios e contribuir com eficácia para o atingir das 

metas em saúde propostas, a Ordem dos Enfermeiros (2004) atribui ao enfermeiro o 

papel de agente facilitador e dinamizador da aprendizagem na implementação de 

programas de educação para a saúde, sendo, para tal, detentor de formação e experiência 

qualificada. 
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Contudo, a formação dos enfermeiros em educação para a saúde privilegia a vertente 

técnica em detrimento das vertentes sócio-culturais, humanistas (Carvalho & Carvalho, 

2006), resultando, para os enfermeiros, em dificuldades para fazer face às exigências 

que as actuais mudanças impõem. 

 

Este facto sobressai nas referências formuladas pelos enfermeiros sobre a necessidade 

de adquirir ou aperfeiçoar as suas habilidades e aptidões, donde emergiu a subcategoria 

“Desenvolvimento de competências”, constatada nas seguintes transcrições: 

 

 “…tenham a formação necessária para o desenvolvimento das actividades no âmbito da 

educação para a saúde […] capaz de ouvir, observar, avaliar e negociar uma mudança de 

comportamentos na busca de melhor qualidade de vida […] as actividades não podem passar 

apenas pelo debitar de informação, mas sim pela identificação de necessidades e o 

desenvolvimento de estratégias que promovam a adopção de atitudes e comportamentos de 

saúde positivos…”. (E1) 

 

“…um papel de relação de ajuda, de orientação e escolha de estratégia para fazer face aos 

novos desafios nesta fase da vida [...] É preciso sair mais do centro de saúde e entrar mais nas 

escolas”. (E3) 

 

“…importante que os enfermeiros tenham a formação […] nem médicos, nem enfermeiros estão 

devidamente preparados para desenvolver uma consulta do adolescente com a abrangência que 

ela deveria ter…”. (E5) 

 

“…deveríamos estar mais despertos para ir de encontro aos problemas dos adolescentes, e 

seria importante haver mais formação nesse sentido”. (E10) 

 

“…requer também as competências […] relacionais, técnicas…”. (E11) 

 

“…competências na área da investigação e investigação acção”. (E12) 

 

No estudo realizado por Carvalho e Carvalho (2006), com enfermeiros dos centros de 

saúde da Sub-Região de Saúde de Vila Real, verifica-se que 50% da amostra referiu não 

fazer formação de suporte à educação para a saúde e 90,8% mencionou sentir 



Apresentação e discussão dos resultados 
 
 

74 
 

necessidade de formação específica nesta área. Quanto às práticas de educação para a 

saúde realizadas, e relativamente ao tipo, a menos referida foi a área da “saúde escolar” 

(17,1%). Verifica-se ainda a existência de correlação entre as variáveis formação 

realizada e mais actividades de educação para a saúde.   

 

Para estes autores, face aos resultados obtidos, impõe-se “…a necessidade de criação de 

mecanismos de articulação da teoria com a prática, de forma a colmatar as lacunas mais 

urgentes e deixam antever que os enfermeiros da SRSVR necessitam de melhorar e 

aprofundar conhecimentos, desenvolver competências e comportamentos na área da 

EpS” (p. 136), corroborado na opinião dos enfermeiros participantes neste estudo. 

 

Oliveira (2004:49) refere também que nos documentos das Nações Unidas, parece por 

vezes esquecido que “os profissionais de saúde (e outros parceiros, como professores, 

técnicos autárquicos, etc.) nem sempre possuem formação pedagógica (no sentido 

orientador) que lhes possibilite uma efectiva promoção de estilos de vida saudáveis às 

populações” e considera fundamental o promotor da saúde “ser formado para ser 

educador e não um instrutor dos seus utentes”. Tones e Tilford (1994) acrescentam que 

desenvolver iniciativas de educação para a saúde sem os necessários conhecimentos 

técnicos e competências, é pura incompetência e eticamente discutível. 

 

Embora sejam escassos os discursos, vislumbra-se a importância de uma intervenção 

mais pró-activa dos enfermeiros, que se efectiva na definição de políticas de saúde, 

tanto ao nível de planeamento quanto das intervenções que visam a obtenção de ganhos 

em saúde da população. Estas opiniões inserem-se na subcategoria “Participação na 

definição de políticas de saúde”, estando presentes nas seguintes afirmações: 

 

 “…mais autoridade nas decisões que implicassem elevar o nível de saúde […] mais 

ouvidos/ consultados pelas instituições da comunidade com quem trabalham”. (E2) 

 

“…ter um papel activo de intervenção na própria comunidade…”. (E12) 

 

Se o Estado Português desde 1980 reconhece formalmente os enfermeiros como um 

importante grupo profissional, representando uma “comunidade profissional e científica 
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da maior relevância no funcionamento do sistema de saúde e na garantia do acesso da 

população a cuidados de saúde de qualidade…” (Decreto-Lei nº 104/98, de 21 de 

Abril), parece pertinente o sentimento manifestado pelos entrevistados.  

 

Para Carvalho (2003), nos últimos anos, os enfermeiros têm assumido uma resposta 

empenhada e competente nas novas terapêuticas e no diagnóstico, ao mesmo tempo que 

têm privilegiado a destreza técnica, a atenção e o conhecimento, promovendo acções 

favorecedoras de uma mudança de paradigma das respostas em saúde. O foco de 

atenção da enfermagem foi mais longe que a doença ou o tratamento, preconizando-se, 

actualmente, as intervenções centradas na pessoa, cuja validade se afirma na construção 

de estilos de vida saudáveis e de melhor qualidade de vida. 

 

Para o mesmo autor, não valorizar este percurso será “negar o percurso de utilidade 

pública e social dos enfermeiros, negligenciar a utilização do seu potencial e 

desvalorizar níveis de resposta em saúde eficientes e eficazes”, acrescentando ainda que 

“as mudanças na saúde não podem ser feitas sem a participação efectiva dos 

enfermeiros, a nível dos serviços, na gestão integrada de meios e no planeamento e 

decisão estratégica”. 

 

Tabela Síntese 3. Opinião dos enfermeiros sobre o seu contributo para a obtenção de  
ganhos em saúde na população de adolescentes 

Enfermeiros 

Educação para a Saúde 

Metodologia científica 
de trabalho 

Desenvolvimento 
de competências 

 

Participação na definição de 
políticas de saúde 

1 X X  
2 X  X 
3 X   
4 X   
5 X X  
6 X   
7 X X  
8 X   
9 X   

10 X X  
11 X   
12 X X X 
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4. PRÁTICAS EDUCATIVAS DOS ENFERMEIROS EM EDUCAÇÃO  

PARA A SAÚDE DOS ADOLESCENTES 

 

Nesta dimensão da apresentação dos resultados, fornece-se uma caracterização da 

intervenção dos enfermeiros no âmbito das práticas educativas de educação para saúde 

dos adolescentes.  

 

Tendo em conta que muitos comportamentos relacionados com a preservação da saúde 

são adquiridos na adolescência, Albuquerque e Oliveira (2002) referem a necessidade 

de, precocemente, implementar actividades de promoção da saúde e prevenção de 

comportamentos de risco, onde a educação para a saúde constitui um elemento central 

destas acções.  

 

Tal como foi já referido no quadro conceptual, a ameaça à saúde dos adolescentes 

resulta, na sua maioria, de factores de ordem social, ambiental e comportamental, sendo 

as suas necessidades em saúde geradas no âmbito da sociedade, onde se definem e 

transformam na interacção com os diversos componentes físico, ambiental, cultural, 

ético, político, económico e institucional. 

 

A educação para a saúde assume particular relevo, visando promover atitudes e 

comportamentos positivos de saúde, estando implícita, no seu processo de concepção, a 

importância do enfermeiro dentro da equipa multidisciplinar, decorrente dos 

pressupostos que orientam a formação em enfermagem (holística, abrangente, 

pluridisciplinar), por ser o elemento que melhor conhece as pessoas, os seus hábitos e 

estilos de vida, e pelas frequentes oportunidades de prestar cuidados de proximidade. 

 

Diante da relevância sócio-educativa do tema educação para a saúde na adolescência, 

pretende-se com esta questão obter um conjunto de informações que permita conhecer 

qual a prática dos enfermeiros em educação para a saúde neste grupo etário. 

 

Da análise dos discursos emitidos, verifica-se que a opinião dos enfermeiros 

relativamente às práticas de educação se orienta em duas vertentes, dando origem às 

categorias: “Actividades desenvolvidas”, onde os entrevistados se referem à sua prática 



Apresentação e discussão dos resultados 
 
 

77 
 

quotidiana, “Actividades a desenvolver”, onde os entrevistados manifestam as suas 

opiniões sobre a situação ideal e desejável e que se afasta da realidade das suas práticas 

actuais e “Obstáculos à prática”, onde os enfermeiros se manifestam quanto à sua 

prática, confrontando o que fazem e o que desejariam fazer, justificando este 

desfasamento. 

 

Quadro 5. Prática dos enfermeiros em educação para a saúde dos adolescentes 

Categorias Subcategorias 

Actividades desenvolvidas . Contexto dos serviços de saúde 

. Contexto escolar 

 

Actividades a desenvolver . Sistematização das intervenções 

. Intervenções multidisciplinares 

 

Obstáculos às práticas . Gestão dos serviços 

. Subvalorização das acções de educação para a saúde 

. Reconhecimento social dos enfermeiros 

 

 
Das actividades desenvolvidas, mencionadas pelos entrevistados, sobressaem duas 

subcategorias: “Contexto dos serviços de saúde” e “Contexto escolar”. 

 

São escassas as narrativas que se referem à prática de educação para a saúde dos 

adolescentes em contexto dos serviços de saúde. São exemplos: 

 

 “A minha prática em relação aos adolescentes foi sempre inserida na consulta…”. (E3)  

 

“A nível de consulta, temos apenas a consulta de planeamento familiar onde a resposta nem 

sempre é a mais adequada para esta faixa etária”. (E5) 

 

“…o atendimento vai sendo feito num âmbito geral, sendo os ensinos direccionados para os 

problemas identificados”. (E6) 
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A grande maioria dos discursos aponta para a realização das actividades de educação 

para a saúde em contexto escolar, como se pode confirmar nas afirmações que se 

seguem: 

 

“…a nossa intervenção é feita de forma muito pontual e de acordo com a solicitação das 

escolas. A identificação das necessidades é feita pelas escolas que depois definem connosco o 

plano de intervenção para o ano lectivo”. (E1) 

 

“No início de cada ano lectivo procuramos no âmbito da saúde escolar identificar os principais 

problemas […]. Desenvolvemos ensinos individualizados em função dos problemas 

identificados, no momento da realização do exame global de saúde. Desenvolvemos acções de 

educação para a saúde sobre vários temas de acordo com as necessidades identificadas a 

adolescentes e pais. Intervimos nas ementas das cantinas escolares e desenvolvemos acções de 

educação também a auxiliares de educação nas escolas”. (E4) 

 

“É feita por intervenções pontuais sustentadas pela solicitação dos professores…”. (E5)  

 

“Tem sido desenvolvida através da colaboração que damos nos projectos nas escolas…”. (E6) 

 

“…temos um projecto […] parceria com uma Escola […], onde divulgamos todos os anos o 

referido espaço e nos dispomos a colaborar com a formação na área da saúde […] um e-mail 

onde os alunos colocam as suas dúvidas…”. (E7) 

 

“Na minha instituição esta actividade está basicamente canalizada para a saúde escolar […] 

desenvolvimento de parcerias com algumas escolas…”. (E8) 

 

“No âmbito da saúde escolar seguem-se as directrizes com um planeamento bem definido, e 

faz-se a identificação das necessidades em matéria de saúde”. (E9) 

 

“…quando pedem os professores […] formação unicamente aos adolescentes […]. Existem 

duas escolas que têm um plano de actividades resultante da identificação dos problemas dos 

jovens, no qual o centro de saúde colabora. Nas outras instituições vamos apenas pontualmente 

quando solicitados”. (E10) 
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“…faz-se saúde escolar sempre que há disponibilidade para sair do centro de saúde. Ao longo 

do tempo vamos fazendo avaliações que permitem verificar a continuidade do nosso trabalho a 

médio prazo, com obtenção de melhores índices de saúde. […] a eficácia das intervenções vai 

sendo avaliada ao longo do tempo”. (E11) 

 

Retomando uma vez mais o marco teórico, Pestana (1996:190), ao explicar que os 

cuidados de proximidade significam responder às necessidades de cada comunidade e 

tendo em conta que a escola é um espaço de grande permanência temporal do 

adolescente e, portanto, potenciadora do bem-estar e desenvolvimento dos adolescentes, 

justifica-se a pertinência de intervenção dos enfermeiros neste ambiente. 

 

Por sua vez, a OMS (1985) reforça, no seu desígnio de “Saúde para Todos”, que a 

promoção da saúde e dos estilos de vida saudáveis têm uma abordagem privilegiada no 

ambiente escolar, o que é corroborado pelos discursos dos entrevistados. 

 

Efectivamente, cabe aos profissionais de saúde, e em particular aos enfermeiros, a 

motivação e responsabilização pela efectivação do seu papel de educadores, dentro e 

fora das instituições de saúde. 

 

Portugal integra a Rede Europeia de Escolas Promotoras da Saúde, desde 1994, e 

reafirma, através do protocolo assinado entre os Ministérios da Educação e da Saúde, o 

compromisso de incrementar modelos de parceria, para que estes profissionais assumam 

a promoção da saúde na escola como um investimento capaz de se traduzir em ganhos 

em saúde. 

 

Apesar de a educação para a saúde ser um processo sistemático e interactivo, assente 

num trabalho de parceria entre técnicos de saúde e indivíduos/grupos/comunidades, 

alguns discursos são reveladores da utilização incipiente dos pressupostos dos modelos 

de educação para a saúde e que devem orientar a sua prática. 

 

Porém, os enfermeiros reconhecem a importância de conhecer e compreender os 

padrões, contexto e significados das acções dos adolescentes, por forma a definir 

estratégias que vinculem os indivíduos ao ambiente e ao contexto das suas vidas 

quotidianas, com vista a criar as condições para um futuro saudável, combinando a 
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autonomia pessoal com a responsabilidade social, sendo nesta medida que emerge a 

categoria “Actividades a desenvolver” de onde se salientam duas subcategorias: 

“Sistematização das intervenções” e “Intervenções multidisciplinares”. 

 

Deram corpo à subcategoria “Sistematização das intervenções”, um substancial número 

de discursos que se passam a descrever: 

 

“…partindo de estudos de base indicadores das reais necessidades da população, sistematizar 

as intervenções, avaliar os resultados […] deve haver uma adequada articulação entre o 

conhecimento teórico e a prática”. (E1) 

 

 “…dar continuidade a essa vigilância de saúde nas escolas…”. (E3) 

 

“…diagnósticos de situação da saúde dos jovens […] avaliando a eficácia das intervenções 

[…] formando e informando sobre hábitos de vida saudáveis …”. (E4) 

 

“…conhecer as características do agregado familiar do adolescente […] intervenção 

sistemática, organizada, e dirigida às necessidades…”. (E5) 

 

“…criação de um gabinete de atendimento aos adolescentes, a funcionar na própria escola 

[…] com um atendimento individual e personalizado […] Devem ter continuidade…”. (E6) 

 

“…As diferentes actividades que compõem as práticas educativas devem estar interligadas, 

complementarem-se umas às outras e proporcionarem aos adolescentes uma relação de ajuda e 

envolvê-los mais nessas actividades…”. (E7) 

 

“…não sejam dispendidos esforços em intervenções soltas, porque só uma actividade 

devidamente estruturada e com objectivos bem definidos pode traduzir os ganhos em saúde 

pretendidos […] As intervenções têm que ir para além do ensinar, é preciso […] incentivar, 

acompanhar, mostrar disponibilidade para, e intervir de forma sustentada”. (E8) 

 

“… Adequado planeamento e organização a nível de saúde escolar, identificação de 

necessidades de saúde, intervenção adequada e em tempo oportuno”. (E9) 

 



Apresentação e discussão dos resultados 
 
 

81 
 

“…a educação para a saúde aos adolescentes não se dirigisse unicamente e directamente a 

eles, mas também aos pais, professores e outros […] motivação para o auto cuidado e auto 

responsabilização dos cidadãos relativamente à sua saúde…”. (E10) 

 

“…diagnóstico de situação inicial, planeamento de actividades bem programadas no tempo e 

avaliação da eficácia das intervenções”. (E11) 

 

Reforçam estes discursos, os princípios que definem a educação para a saúde, como 

“um processo baseado em regras científicas, utilizando oportunidades educacionais 

programadas…” (Rodrigues, 2003:114). Baseando-se em regras cientificamente 

fundamentadas, a educação para a saúde desenvolve-se em diferentes etapas 

sequenciais, sistematizadas e organizadas, para a consecução de alterações positivas nos 

comportamentos, agindo sobre o ambiente com vista à preservação da saúde colectiva.  

 

Ainda enformada do ponto de vista metodológico pelas bases teóricas da educação para 

a saúde, os discursos dos enfermeiros reforçam o impacto duradouro das “Intervenções 

multidisciplinares” que se revelam nas seguintes afirmações: 

 

 “…maior intervenção das famílias […] As instituições deveriam também participar […] os 

profissionais […] participar nas actividades de promoção num esforço conjunto que seria a 

obtenção de ganhos em saúde […] políticas de saúde, deveriam ser os primeiros 

impulsionadores da promoção de saúde […] estratégias motivadoras e compensadoras […] ter 

o envolvimento da comunidade…”. (E2)  

 

“…projectos de parceria entre escolas e centro de saúde […] as estratégias locais de saúde são 

fundamentais, permitindo o envolvimento de autarquias, escolas, centros de saúde, associações 

de jovens, associações de comerciantes, rádio local, associações culturais, no sentido de atingir 

metas de saúde”. (E3) 

 

“…intervindo em acções multidisciplinares […] envolvendo a comunidade e comunicação 

social […] colaboração das famílias […] outros colaboradores …”. (E4) 

 

 “…apoio de uma equipa multidisciplinar […] receptividade de alguns médicos para o 

desenvolvimento de um trabalho sistematizado e orientado para os adolescentes”. (E6) 
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 “…um trabalho de interligação e coordenação entre educação e saúde e que se dê 

continuidade ao nível dos diferentes parceiros do processo…”. (E8) 

 

 “…Se a comunicação social transmitisse anúncios no sentido da promoção de hábitos de vida 

saudáveis, isso seria muito mais aceite pelos jovens e família…”. (E10) 

 

“…ter uma relação intersectorial, multidisciplinar […] assumir de papéis de cada interveniente 

da equipa multidisciplinar”. (E11) 

 

Na realidade, para uma abrangência holística, preconizada no cuidar, é importante que 

as estratégias de intervenção definidas tenham uma participação intersectorial, que 

promova o trabalho em rede dos diferentes níveis de prevenção numa articulação 

interdisciplinar, consolidada por Prazeres (1998:28) ao referir que “o desenvolvimento 

de programas e de projectos em saúde dos adolescentes deve ser assegurado por vários 

sectores, em espaços de intervenção diferentes e recorrendo a promotores de saúde…”, 

revelando-se crucial a intersectorialidade dos níveis de cuidados preventivos (DGS, 

2005). 

 

As directrizes da DGS (2006:6), no Programa Nacional de Saúde Escolar, reforçam as 

opiniões dos enfermeiros ao determinar a necessidade de criar a todos os níveis 

“…consensos e parcerias sólidas, que advoguem um trabalho em rede e permitam 

organizar equipas multiprofissionais […]. Esta aliança deverá incluir as Associações de 

Pais, as Autarquias, a Segurança Social, as Organizações Não Governamentais e todos 

os sectores da sociedade que trabalham com crianças e jovens e se preocupam em que 

as escolas sejam cada vez mais promotoras da saúde”. 

 

No entanto, a educação para a saúde, reconhecida pelos sistemas políticos e de saúde 

como uma importante estratégia para conseguir a participação activa e a parceria das 

responsabilidades na determinação da saúde e da qualidade de vida (Amorim, 1999; 

Rodrigues, 2003), continua veiculada a uma perspectiva tradicionalista (Navarro, 2000; 

Marilli & Slajmer-Japeli, 2001; Carvalho, 2002), predominando um forte investimento 

nos métodos informativos ou persuasivos para conseguir as mudanças nos 

comportamentos de saúde, concorrendo para tal alguns constrangimentos referidos pela 

população do nosso estudo, de onde surge a terceira categoria “obstáculos às práticas”. 
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Os discursos dos entrevistados remetem-nos então para as seguintes subcategorias: 

“Organização dos serviços”, “Subvalorização das acções de educação para a saúde” e 

“Reconhecimento social”. 

 

Relativamente à organização dos serviços, é evidenciada a escassez de recursos 

humanos e materiais, a falta de tempo, de apoios, de incentivos, de formação e de maior 

articulação multidisciplinar, aspectos presentes em todos os discursos, sendo exemplo 

os que a seguir se transcrevem:  

 

 “…seria indispensável a contribuição do poder legislativo, que nos facultasse as condições 

necessárias ao desenvolvimento deste trabalho. Somos muito poucos a trabalhar na área da 

promoção […] temos escassos recursos humanos e materiais, falta de meios técnicos, e pouca 

disponibilidade horária da equipa…”. (E1) 

 

“As políticas de saúde ditam orientações pertinentes mas não criam motivação para os 

profissionais as operacionalizarem com sucesso […] Há vontade dos profissionais mas falta 

tempo”. (E2) 

  

“… Faltam-nos apoios e recursos […] somos muito poucos profissionais. Apesar de toda a boa 

vontade, o tempo é insuficiente e as coisas acabam por não acontecer como gostaríamos”. (E4) 

 

“…não temos uma consulta organizada, dirigida ao adolescente […] não existe um plano de 

intervenção […], por falta de tempo, de recursos, de formação”. (E5) 

 

 “…atendendo aos meios de que dispomos é impossível este tipo de resposta em todas as 

escolas no momento […] Faltam recursos humanos, porque não temos capacidade de resposta 

ao número de utentes cobertos pelo programa de saúde escolar…”. (E8) 

 

 “…as limitações são enormes e temos de fazer verdadeiras corridas contra o tempo para dar 

cumprimento a um programa que tem determinados objectivos e cada um tenta dar o seu 

melhor. Não é o que gostaríamos, mas face aos recursos que temos é o que se faz […] 

continuamos a estar cada um voltado para si mesmo […] Precisamos de médico na equipa de 

saúde, mas com intervenção activa, não apenas para assinar papéis […] Não há planeamento e 

organização multisectorial”. (E11) 
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No estudo de Carvalho e Carvalho (2006), com uma amostra de enfermeiros da mesma 

Sub-Região de Saúde, os obstáculos apontados são coincidentes com os que se 

observam neste estudo, o que evidencia quer uma manutenção dos constrangimentos às 

práticas educativas dos enfermeiros quer o incumprimento das orientações da DGS 

(2006:8), nomeadamente “a equipa nuclear de saúde escolar deverá ser composta por 

médico e enfermeiro, na base de 24 horas/semana por cada grupo de 2500 alunos, a 

distribuir de acordo com as actividades de cada técnico. Na medida do possível, os dois 

elementos da equipa deverão dispor de igual número de horas semanais”, e ainda que 

“cada Centro de Saúde e extensão, tendo em conta os profissionais disponíveis, pode 

propor um sistema de retribuição que permita ajustar as horas necessárias à execução 

das actividades do PNSE, em regime de horário acrescido ou horas extraordinárias, de 

acordo com a legislação em vigor”. 

 

Os enfermeiros referem também a falta de visibilidade social das intervenções na área 

da educação e promoção da saúde, a dificuldade sentida para desenvolver práticas de 

âmbito multidisciplinar pela pouca receptividade dos restantes parceiros, e o escasso 

empreendedorismo por parte da organização dos serviços, que motivem o 

desenvolvimento destas práticas no âmbito dos cuidados de saúde primários. Daqui 

resulta a subcategoria “Subvalorização das acções de educação para a saúde”, que 

agrupa, em número significativo, os discursos dos entrevistados, de que são exemplo as 

afirmações que se seguem: 

 

“…aposta-se prioritariamente na prevenção e no tratamento…”. (E2) 

 

 “…fraca receptividade de alguns médicos para o desenvolvimento de um trabalho 

sistematizado…”. (E6) 

 

“… falta de reuniões com os professores, antes dos anos lectivos, para se poderem planear 

melhor as actividades […] pouco envolvimento com a comunidade (in locuo) para desenvolver 

actividades em grupo…”. (E7) 

 

“…se fala muito na importância da nossa intervenção nesta área, mas depois os recursos são 

canalizados para outras coisas…”. (E8) 
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 “…temos feito muito pouco […] há uma grande falta de esclarecimento dos pais e dos 

professores, mesmo a nível do centro de saúde os médicos de família e os enfermeiros não 

fazem um esclarecimento como deve ser […] os jovens não dão continuidade ao 

encaminhamento, muitas vezes também por culpa dos pais que não estando despertos para os 

problemas mostram-se pouco disponíveis para acompanhar os seus filhos…”. (E10) 

 

“Actividades que deveriam ser privilegiadas pela necessidade de intervenção que se revela 

necessária, não são realizadas porque só se vai às escolas quando há tempo”. (E11) 

 

“…nas próprias escolas não se investe em actividades de prevenção de comportamentos de 

risco […] os enfermeiros até têm previsto no conteúdo funcional da sua carreira as funções que 

têm a ver com educação e promoção da saúde, claramente definidas…parece que alguns 

desconhecem isso e não valorizam… não há ninguém que desenvolva um projecto com algum 

sentido na área da promoção da saúde…”. (E12) 

 

Apesar da relevância atribuída pelos enfermeiros às práticas educativas, emerge destes 

discursos que elas nem sempre se traduzem na prática dos cuidados, na medida em que 

continuam a centrar-se prioridades nas actividades curativas. 

 

López Santos (2000c) e Carvalho e Carvalho (2006), analisaram também esta 

perspectiva, tendo chegado a resultados idênticos. Apesar de os enfermeiros 

reafirmarem no seu discurso a importância da educação para a saúde, a prática situava-

se longe desta perspectiva, motivo pelo qual continua a ser uma área de intervenção 

com fraco investimento.   

 

A este propósito, Carvalho e Carvalho (2006:38) reforçam esta ideia com base na 

análise efectuada pela Assembleia Mundial de Saúde em 1989 e 1992, ao reconhecer 

que “a alta tecnologia estava a ser prioritária na distribuição dos recursos humanos de 

enfermagem, verificando-se que 80% do pessoal de saúde prestava cuidados curativos a 

20% da população residente nas cidades, enquanto os restantes 80% dos residentes nas 

zonas rurais permaneciam deficitários em cuidados de enfermagem.” 

 

São escassos os discursos que revelam como obstáculos à prática da educação para a 

saúde, a necessidade de maior dignificação da enfermagem e maior participação dos 
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enfermeiros nas tomadas de decisão aos diferentes níveis, de onde emergiu a 

subcategoria “Reconhecimento social”, estando presentes nas seguintes transcrições: 

 

 “…ser mais ouvidos e consultados […] as instituições deveriam compreender que a saúde das 

populações dependem muitas vezes das decisões que tomam e para as quais não tem em 

consideração as opiniões dos técnicos de saúde especializados […] O pouco reconhecimento 

das actividades de educação e promoção desenvolvidas por alguns profissionais de saúde é um 

motivo forte para que haja desmotivação”. (E2) 

 

“Pouca dignificação deste trabalho de envolvimento na comunidade; as pessoas acham que 

isto não leva a lado nenhum e não são colocados à nossa disposição os recursos necessários ao 

desenvolvimento de um bom trabalho”. (E10) 

 

“…também é culpa nossa, não valorizar essas funções e não lhes dar visibilidade. E se na 

realidade houver actividades de promoção da saúde a realizar por enfermeiros é bem que eles 

se habituem a fazê-las com algum rigor e a dar-lhes visibilidade […] isso vai fazer com que 

nós, equipa de saúde escolar, tenhamos uma falta de credibilidade nas escolas…”. (E12) 

 

Tabela Síntese 4. Opinião dos enfermeiros sobre as práticas em educação para a  
saúde dos adolescentes  

Enfermeiros 

Actividades desenvolvidas 
(o que fazem) 

Actividades a desenvolver 
(como desejariam fazer) 

 
Intervenções 

no CS 
Intervenções nas 

escolas 
Sistematização 

das intervenções 
Intervenções 

multidisciplinares 
1  X X X 
2   X X 
3 X  X X 
4  X X X 
5 X X X X 
6 X X X X 
7  X X X 
8  X X X 
9  X X X 

10  X X X 
11  X X X 
12   X X 
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Tabela Síntese 4. Opinião dos enfermeiros sobre as práticas em educação para a  
saúde dos adolescentes (cont.) 

 Obstáculos às práticas 

Enfermeiros Organização dos 
serviços 

Subvalorização das acções 
de educação para a saúde 

Reconhecimento social 
dos enfermeiros 

1 X  X 
2 X X  
3 X   
4 X   
5 X X  
6 X X  
7 X X  
8 X X  
9 X X  

10 X X X 
11 X X X 
12 X X X 

 

 

 

5. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PRIORITÁRIAS NA  

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE DOS ADOLESCENTES 
 

Atendendo à importância atribuída às práticas educativas, particularmente no período da 

adolescência, pretende-se nesta fase conhecer as intervenções de enfermagem 

consideradas prioritárias no âmbito da educação para a saúde dos adolescentes e que 

visam a promoção da saúde. 

 

No Plano Nacional de Saúde (Ministério da Saúde, 2003), são definidas prioridades de 

saúde baseadas na evidência científica, onde se inclui a educação para a saúde aos 

adolescentes, com o objectivo de obter ganhos em saúde a médio e longo prazo. 

 

Quadro 6. Intervenções prioritárias no âmbito da educação para a saúde dos adolescentes 

Categoria Subcategorias 

Intervenções prioritárias 

. Cumprimento dos programas de saúde 

. Actividades promotoras do desenvolvimento psicossocial 

. Construção de um projecto de vida 
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Nos discursos emitidos pelos participantes, da categoria “Intervenções prioritárias”, 

emergiram como subcategorias: “Cumprimento dos programas de saúde”, “Actividades 

promotoras do desenvolvimento psicossocial” e “Construção de um projecto de vida”. 

 

Os programas de saúde, de onde se destacam o Plano Nacional de Saúde (Ministério da 

Saúde, 2003), o Programa-Tipo de Actuação em Saúde Infantil e Juvenil (DGS, 2005) e 

o Plano Nacional de Saúde Escolar (DGS, 2006), são importantes documentos que 

orientam a actividade dos profissionais de saúde em Portugal. Identificam os 

adolescentes como grupo de intervenção prioritário, com base na evidência científica, 

que o caracteriza como grupo de risco, face às actuais transformações nos valores 

sociais e morais e à mudança nos estilos de vida, associados ao período crítico que 

constitui o adolescer. 

 

Tendo em conta que o espaço escolar é o local em que se concretiza grande parte da 

vida dos adolescentes, constitui um dos setting privilegiados nesta fase do 

desenvolvimento humano.  

 

Neste contexto, o Plano Nacional de Saúde Escolar (DGS, 2006) preconiza como áreas 

de intervenção prioritárias para a promoção de estilos de vida saudáveis: Saúde mental; 

Saúde oral; Alimentação saudável; Actividade física; Ambiente e saúde; Promoção da 

segurança e prevenção de acidentes; Saúde sexual e reprodutiva; Educação para o 

consumo. 

 

Partindo deste enquadramento e da análise dos discursos, constata-se que a totalidade 

dos enfermeiros considera prioritário dar cumprimento aos programas de saúde, o que 

se verifica a partir das afirmações que se seguem: 

 

“…sexualidade, alimentação e os consumos (álcool, tabaco, drogas ilícitas)”. (E1) 

 

“A vigilância de saúde nas idades preconizadas, o cumprimento do Programa Nacional de 

Vacinação, a implementação dos programas relacionados com a adopção de hábitos de vida 

saudáveis os quais estão incluídos no Programa de Saúde Escolar e que as politicas de saúde 

recomendam…”. (E2) 
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“…prevenção de comportamentos de risco no âmbito da sexualidade e dos consumos de 

substâncias […] desenvolver estratégias de adesão a comportamentos saudáveis…”. (E3) 

 

“Sexualidade, planeamento familiar, DST, alimentação, droga, estilos de vida, exercício 

físico…”. (E4) 

 

“…mudança de comportamentos e adesão a comportamentos saudáveis, nomeadamente nas 

áreas do comportamento alimentar, higiene, hábitos de vida ligados ao uso de computadores, 

videojogos, reprodutores de som por auriculares e frequentes idas a discotecas, exercício físico, 

consumo de substâncias, e sexualidade…”. (E5) 

 

“Educação para a saúde no âmbito da higiene oral, educação sexual, alimentação, importância 

das consultas periódicas de vigilância de saúde”. (E6) 

 

“Prevenção de toxicodependência […] métodos contraceptivos, o risco de contrair DST e as 

implicações de uma gravidez não planeada nem desejada…”. (E10) 

 

“…actividades orientadas para a adesão a comportamentos saudáveis…”. (E12) 

 

Porém, alguns discursos atribuem particular relevo a actividades “Promotoras do 

desenvolvimento psicossocial”, sendo assinaladas por um menor número de 

enfermeiros, como se constata nestas transcrições: 

 

 “...intervenções de âmbito adaptativo à sua auto-estima e auto-imagem…”. (E3) 

 

“…agressividade, relação adolescente /família/grupo de pares”. (E4) 

 

“…aumentar a auto-estima, fortalecendo assim a sua personalidade, e dessa forma aprenderem 

a dizer não às situações que possam agravar a sua condição física e mental”. (E7) 

 

“…trabalhar a pressão do grupo, dos pares, a formação da personalidade…”. (E9) 

 

“…de valores e cidadania”. (E12) 
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Também no que respeita à “Construção de um projecto de vida”, é expressivo o 

número reduzido de sujeitos que salienta a necessidade de intervir no apoio aos 

adolescentes a este nível, expressando-o desta forma: 

 

“…orientação e escolha de estratégia para fazer face aos novos desafios nesta fase da 

vida”. (E3) 

 

 “…apoiá-los na tomada de decisões conscientes…”. (E5) 

 

 “…facilitar o desenvolvimento de jovens saudáveis, felizes e prepará-los para assumir 

o seu lugar de adultos na sociedade”. (E6) 

 

Tabela Síntese 5. Opinião dos enfermeiros sobre as intervenções prioritárias no âmbito  
da educação para a saúde dos adolescentes 

Enfermeiros 
Intervenções prioritárias 

Cumprimento dos 
programas de saúde 

Promotoras do 
desenvolvimento psicossocial 

Construção de um 
projecto de vida 

1 X   
2 X   
3 X X X 
4 X X  
5 X  X 
6 X  X 
7  X  
8    
9  X  

10 X   
11 X   
12 X X  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

 

PARTE IV 

 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 
 

 
Ao longo deste trabalho deu-se conta do percurso efectuado com a realização desta 

pesquisa em torno das questões relativas às práticas dos enfermeiros da Sub-Região de 

Saúde de Vila Real, em educação para a saúde dos adolescentes, no que respeita aos 

comportamentos de risco. 

 

Acredita-se que a educação para a saúde exige dos profissionais de enfermagem um 

amplo e complexo conjunto de competências, no sentido de estabelecer as melhores 

estratégias para proporcionar as respostas adequadas às reais necessidades, tendo em 

vista a consecução de um melhor nível de saúde para os adolescentes. Nesta 

perspectiva, esta investigação apresenta-se como um importante contributo para o mais 

relevante foco de atenção dos cuidados de enfermagem – a educação para a saúde. 

 

Norteada pelas questões de investigação, estruturou-se a apresentação das conclusões 

em quatro domínios: 

 

Relativamente à opinião dos enfermeiros sobre as razões conducentes à prática dos 

comportamentos de risco pelos adolescentes, os resultados evidenciam uma forte 

relevância dos aspectos do desenvolvimento psicossocial inerente às tarefas de 

identificação do eu para a formação da identidade. Explicitam esta dimensão do 

desenvolvimento humano estreitamente relacionada com as mudanças contextuais que o 

adolescente experimenta, de entre eles a família, a escola/comunidade e os mass media. 

O desenvolvimento moral dos adolescentes é apresentado como uma tarefa da 

adolescência, fortemente influenciada pelo desempenho familiar, pelos modelos de 

identificação e valores de referência. Porém, algumas atitudes apontadas como anti-

sociais nas condutas dos adolescentes inserem-se em características próprias do 

adolescer, sendo confundidas com questões do domínio das convenções sociais. No que 
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concerne aos comportamentos negativos, acentuam as implicações de ordem psicológica 

na saúde dos adolescentes, nomeadamente o isolamento, a auto-estima e a auto-imagem, 

contribuindo para a marginalização e, consequentemente, para disfunções familiares 

com repercussões na condição sócio-económica das famílias.  

 

Outro aspecto relevante prende-se com o contributo dos enfermeiros para a obtenção de 

ganhos em saúde na população de adolescentes. A promoção/educação para a saúde foi 

substancialmente sublinhada pelos enfermeiros como determinante para a melhoria dos 

padrões de saúde, sendo fundamental um suporte metodológico científico em todas 

fases do processo educativo. Face à complexidade das mudanças comportamentais, os 

enfermeiros sublinham a importância do desenvolvimento de competências específicas, 

entre elas, a capacidade de saber escutar, saber estabelecer uma relação de ajuda, saber 

comunicar. Outro dado relevante apontado pelos participantes está relacionado com a 

necessidade de afirmação dos enfermeiros nos processos de concepção e decisão das 

políticas de saúde para este grupo etário, bem como um papel pró-activo no âmbito 

comunitário. 

 

Relativamente às práticas dos enfermeiros em educação para a saúde, os enfermeiros 

analisam o seu despenho em função da sua prática quotidiana e do que consideram ser a 

situação desejável. Sublinham a escola como contexto primordial da sua intervenção 

junto deste grupo, sendo fortemente orientada pela solicitação das instituições 

educativas, num registo pontual, esporádico e fragmentado, sem coerência com um 

plano educativo interdisciplinar. Em contrapartida, defendem a sistematização das 

intervenções e maior investimento num trabalho multidisciplinar. Este desfasamento 

encontra justificação na forma de organização dos serviços, no que respeita à escassez 

de recursos humanos e materiais, e na subvalorização das acções educativas que têm 

uma forte orientação salutógenica. 

 

Na idealização de cenários educativos que enquadrem as intervenções prioritárias para a 

saúde dos adolescentes, a quase totalidade dos enfermeiros salienta as acções 

preconizadas pelos programas de saúde, com ênfase nas áreas da sexualidade, 

alimentação, actividade física e consumos aditivos. Surge como substantivamente 
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relevante a menção à dimensão holística do desenvolvimento humano como perspectiva 

de construção de um projecto de vida emancipado. 

 

Por último, como conclusão deste relatório, aponta-se como sugestão que possa 

contribuir para o aperfeiçoamento das práticas de enfermagem no âmbito da educação 

para a saúde dos adolescentes, de forma a imprimir ganhos em saúde neste grupo, a 

criação de dispositivos de formação que, alicerçados em metodologias participativas de 

investigação-acção, possam acompanhar as reais necessidades em saúde, ajudando os 

adolescentes nos processos de mudança com vista à adopção de comportamentos de 

saúde positivos.  
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Guião da Entrevista 
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GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

1. CARACTERIZAÇÃO  

Sexo: _______ 

Idade: _______ 

Habilitações académicas: ___________________________________________ 

Categoria Profissional: _____________________________________________ 

Anos de Serviço: _______ 

Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: _______ 

 

2. COMPORTAMENTOS DE RISCO DOS ADOLESCENTES 

Em sua opinião, que razões são conducentes à prática de comportamentos de 

risco pelos adolescentes?  

  

Em sua opinião, que consequências/implicações trazem acarretam a prática 

de comportamentos de risco para os adolescentes e família? 

 

3. GANHOS EM SAÚDE: CONTRIBUTOS DOS ENFERMEIROS 

Em sua opinião, qual o contributo dos enfermeiros na obtenção de ganhos 

em saúde na população de adolescentes? 

 

4. PRÁTICAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELOS ENFERMEIROS 

Em sua opinião, de que forma devem ser planeadas/organizadas as 

actividades de educação para a saúde dirigidas aos adolescentes? 

− Como se concretizam as práticas educativas? 

 

5. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PRIORITÁRIAS NA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

DOS ADOLESCENTES 

No âmbito das actividades de educação para a saúde, dirigidas aos 

adolescentes, que intervenções considera prioritárias? 
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ANEXO II 
Solicitação de autorização ao Coordenador da Sub-Região de  

Saúde de Vila Real para realização do estudo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

111 
 

 
 



 

112 
 

 
 

 

 



Anexos 
 
 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
Transcrição das entrevistas 
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ENTREVISTA 1  
Sexo: Masculino 
Idade: 39 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura em Enfermagem 
Categoria Profissional: Enfº Graduado 
Anos de Serviço: 17 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 7 anos 
 
É a maneira de eles encararem a vida, querem ser o topo do mundo. Acham que de facto com eles nunca se passa 
nada, não há problemas. Penso que é capaz de haver aí também uma questão educacional, familiar, religiosa, 
social, bastante enraizada nisso. O sentirem-se capazes, o quererem eles mesmo mudar o mundo, mas de uma 
forma um bocado “atrapalhada”, sem regras. Eles acham-se imortais, nada lhes acontece, por isso nem assumem 
a existência de qualquer risco nos seus comportamentos. 
É uma atitude irreverente para com os adultos antes de mais, até porque os “cotas” não sabem nada, os “cotas” 
normalmente são uns chatos, aqueles que obrigam a fazer as coisas. Mas essa obrigação não faz sentido nenhum 
porque a escolha deles realmente é sempre pelo melhor caminho, eles têm a noção de que, de facto, são os donos 
da verdade e são eles que conseguem, com as suas atitudes e comportamentos, de alguma forma mudar o estado 
das coisas. Eles encaram os comportamentos de uma forma perfeitamente normal, natural e com a verdade deles, 
com a assertividade deles também. Eles pensam que estão a ser assertivos e verdadeiros, e com certeza serão, e 
julgam-se melhores do que o resto do mundo. 
Implicações a vários níveis, nomeadamente ao nível da saúde física e psicológica do adolescente, ao nível da 
saúde psicológica da família, bem como outras repercussões para ambos a nível social e económico. 
Os enfermeiros são talvez os profissionais mais bem “formados” para trabalhar com pessoas, porque a sua acção 
desenvolve-se numa dimensão holística, a sua análise não se centra apenas na vertente física, engloba também a 
vertente psicológica e mesmo ambiental. Conseguimos mais facilmente do que outros técnicos, criar uma relação 
de proximidade, de empatia, nomeadamente com os jovens.  
Nós somos os técnicos que no âmbito da promoção de saúde dos adolescentes estamos mais preparados, porque 
temos um conjunto de conhecimento que a nossa formação nos dá, capaz de ouvir, observar, avaliar e negociar 
uma mudança de comportamentos na busca de melhor qualidade de vida. 
O papel do enfermeiro é desenvolver um trabalho sustentado no âmbito da promoção de saúde dos adolescentes, 
que passa pela identificação dos problemas na população de adolescentes, a definição de objectivos para a 
obtenção de ganhos em saúde, a definição de estratégias e o desenvolvimento das acções pertinentes e 
necessárias à consecução dos objectivos. 
Em primeiro lugar seria indispensável a contribuição do poder legislativo, que nos facultasse as condições 
necessárias ao desenvolvimento deste trabalho. Somos muito poucos a trabalhar na área da promoção. 
Trabalhando a todos os níveis de cuidados de saúde (centros de saúde e hospitais), desenvolvendo consultas de 
enfermagem dirigidas aos adolescentes como já acontece com a consulta de hipertensos e diabéticos. Depois é 
importante que os técnicos que trabalham com os jovens (enfermeiros, médicos, professores e outros) tenham a 
formação necessária para o desenvolvimento das actividades no âmbito da promoção de saúde neste grupo. As 
actividades não podem passar apenas pelo debitar de informação, mas sim pela identificação de necessidades e o 
desenvolvimento de estratégias que promovam a adopção de atitudes e comportamentos de saúde positivos. 
Deveria ser desenvolvida com maior disponibilidade de tempo, com mais recursos humanos, partindo de estudos 
de base indicadores das reais necessidades da população, sistematizar as intervenções, avaliar os resultados. 
Por falta de recursos a nossa intervenção é feita de forma muito pontual e de acordo com a solicitação das 
escolas. A identificação das necessidades é feita pelas escolas que depois definem connosco o plano de 
intervenção para o ano lectivo. 
Antes de mais deve haver uma adequada articulação entre o conhecimento teórico e a prática. Não devemos 
transmitir ideias utópicas no contacto com os jovens, mas falar-lhes de coisas viáveis. E o que quer que façamos, 
deve ter uma base sustentada no real conhecimento das necessidades da população e os objectivos que 
pretendemos atingir. Este trabalho também deve estar apoiado por uma equipa multidisciplinar capaz de 
responder às necessidades identificadas. 
Faltam recursos humanos e materiais. Procuramos fazer as coisas da melhor forma possível, existe muita 
motivação por parte dos técnicos, às vezes trabalha-se até por “carolice”, fazemos uma boa articulação em 
equipa. Contudo, temos escassos recursos humanos e materiais, falta de meios técnicos, e pouca disponibilidade 
horária da equipa para o desenvolvimento de actividades neste âmbito. 
Essencialmente três áreas: sexualidade, alimentação e os consumos (álcool, tabaco, drogas ilícitas). Porque são 
as áreas sobre as quais os jovens apresentam mais dúvidas, são as áreas que identificamos como mais 
problemáticas, e aquelas que os professores mais nos solicitam intervenção nas escolas. 
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ENTREVISTA 2  
Sexo: Feminino 
Idade: 41 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura CESEEC 
Categoria Profissional: Enfª Especialista 
Anos de Serviço: 16 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 9 anos 

 
São vários os factores que contribuem para a adopção de comportamentos de risco pelos adolescentes: é a 
curiosidade, o querer experimentar todo o que é novo; é o clima de competitividade (sucesso e bens materiais) 
dos adolescentes.  
A competitividade escolar pode surgir como factor negativo causador de stress. Por outro lado o consumo 
abusivo e inadequado de bens materiais impossíveis (economicamente) de suportar por determinadas famílias 
pode criar nos adolescentes comportamentos pouco saudáveis e socialmente reprováveis. Algumas modas 
ditadas pela sociedade e que os adolescentes imitam porque se identificam com os ídolos que as ditam; 
A afirmação, a crença de que ao usar determinado comportamento se tornam mais aceites socialmente, são 
também mais admirados e estimados pelos seus pares; 
As alterações nas estruturas familiares e a demissão do papel parental na educação dos jovens; 
A disponibilidade e facilidade de obtenção de produtos nocivos. 
As estratégias de marketing com que se é bombardeado em qualquer lugar em que se esteja; 
A vontade para fazer escolhas saudáveis embora a maior parte dos jovens saibam que alguns comportamentos 
são de risco.Eles acreditam que qualquer atitude que tomem não vai ter um efeito negativo, ate porque estão 
sempre a tempo de parar, principalmente quando se fala de consumo de substâncias nocivas ou ilícitas. Nesta 
fase da vida, eles não conseguem perceber que haverá um futuro em que o impacto das suas atitudes presentes 
poderão condicionar depois o seu nível de saúde. O importante é viver em pleno o momento. Gostam de tomar 
decisões e não aceitam as opiniões dos mais velhos, não porque discordem mas porque são irreverentes e gostam 
de contestar as opiniões. Fazem-no por necessidade de se afirmarem. 
As consequências/ repercussões/ implicações são também a vários níveis, a nível da saúde, a nível da família da 
sociedade. Exemplo: A consequência de uma alimentação desadequada vai estar na origem de um conjunto de 
doenças com impacto no indivíduo (sofrimento, dor, incapacidade e morte), na família (custos, destruturação 
familiar, sofrimento, menor produtividade e consequentemente menor rendimento familiar) e na sociedade 
(custos dos tratamentos). 
Os enfermeiros devem surgir essencialmente como agentes motivadores e dinamizadores para adopção de 
comportamentos saudáveis em toda a comunidade em que intervém. Não é suficiente intervir escalonadamente. 
Quando o faz na comunidade jovem tem que em simultâneo intervir em todo o meio envolvente. Deveria ter 
também mais autoridade nas decisões que implicassem elevar o nível de saúde. Deveriam ser mais ouvidos/ 
consultados pelas instituições da comunidade com quem trabalham. Por sua vez as instituições deveriam 
compreender que a saúde das populações dependem muitas vezes das decisões que tomam e para as quais não 
tem em consideração as opiniões dos técnicos de saúde especializados. Dou exemplos: como é que se vai reduzir 
o consumo de álcool quando se continua a dar alvará a uma “taberna” que se localiza ao lado de uma escola 
secundária; Como se quer reduzir o consumo de drogas ilícitas quando as escolas são abertas e a vigilância e 
quase impossível. 
Apostar mais na promoção de saúde efectiva!  
As políticas de saúde ditam orientações pertinentes mas não criam motivação para os profissionais a 
operacionalizarem com sucesso!  
Acredito que há profissionais de saúde com capacidades, com competências e com inteligência para 
desenvolverem a promoção de saúde nas comunidades mas, infelizmente a promoção de saúde não é visível a 
curto prazo e inicialmente pode ser dispendiosa. O pouco reconhecimento das actividades de promoção 
desenvolvidas por alguns profissionais de saúde é um motivo forte para que haja desmotivação. 
Deveria existir maior intervenção das famílias e da escola em todo o processo de educação para a saúde. As 
instituições deveriam também participar no sentido de ajudarem no cumprimento dos programas de saúde. 
Todos os profissionais deveriam igualmente participar nas actividades de promoção num esforço conjunto que 
seria a obtenção de ganhos em saúde. Mas o papel principal deve ser feito pelas políticas de saúde, deveriam ser 
os primeiros impulsionadores da promoção de saúde. Deveriam ser capazes de criar estratégias motivadoras e 
compensadoras para que os profissionais apostassem na promoção. 
Como já referi anteriormente as praticas educativas não podem surgir isoladas, elas são dirigidas 
individualmente ou em grupo mas têm que ter o envolvimento da comunidade em que se desenrolam. 
Maior motivação para os profissionais, tempo suficiente para organizar as actividades, maior formação em 
técnicas adequadas para influenciar os jovens, as famílias e as instituições a adoptar comportamentos saudáveis. 
Na minha instituição, como em qualquer outra instituição de saúde, aposta-se prioritariamente na prevenção e no 
tratamento, pois essas são as áreas em que se pode imediatamente medir o trabalho desenvolvido pelos 
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profissionais de saúde. O tempo usado para executar actividades de prevenção e de tratamento é maior do que o 
usado para actividades de promoção. Há vontade dos profissionais mas falta tempo. 
A Vigilância de Saúde nas idades preconizadas, o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação, a 
implementação dos programas relacionados com a adopção de hábitos de vida saudáveis os quais estão incluídos 
no Programa de Saúde Escolar e que as politicas de saúde recomendam nas áreas de: 

- Consumo de substancias nocivas, álcool, tabaco e outras toxicodependências; 
- Saúde oral; 
- Estilos de vida saudáveis; 
- Educação para a segurança e saúde; 
- Qualidade ambiental; 
- Promoção de saúde e prevenção das DTS. 

Como já referi atrás, entendo que estas áreas, deverão ser trabalhadas com a comunidade jovem mas também, e 
prioritariamente, com os pais os educadores em ambiente escolar e ainda com os organismos e instituições que 
contactam directamente com o grupo de jovens. 
Trata-se de reduzir as principais causas de morbi-mortalidade nos adolescentes contribuindo para manter um 
bom nível de saúde nas populações. 
 
ENTREVISTA 3  
Sexo: Feminino 
Idade: 47 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura CESEEC 
Categoria Profissional: Enfª Chefe 
Anos de Serviço: 24 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 24 anos 
 
A própria adolescência, a idade, as mudanças, o convívio em grupo, a afirmação, o querer sentir-se adulto. È 
uma fase de mudança e eles arriscam tudo como uma forma de afirmação no campo social, afectivo/amoroso, na 
descoberta sexual e isto conduz a muitas mudanças de comportamento que por vezes se revelam como 
comportamentos menos próprios. Eles vêm contudo nestes comportamentos algo de completamente normal. 
Quando os pais estão preparados e acompanham os seus filhos neste percurso, é possível muitas vezes o diálogo 
e a negociação. Quando os comportamentos familiares já são de risco, a probabilidade de os jovens imitarem 
estes comportamentos é bastante maior. 
Noutras situações, o facto de estarem menos preparados ou menos despertos para perceber os problemas de que 
se rodeiam os filhos, leva a dificuldades de diálogo e afastamento dos jovens em relação à família, que quando 
procura intervir vê as suas capacidades reduzidas. 
Os adolescentes acabam por entrar num percurso de vida que não tinham planeado e que lhes traz uma série de 
problemas a nível social, familiar e emocional, com danos que por vezes se tornam irreversíveis. A família passa 
por um desgaste emocional numa fase de dificuldade de aceitação do problema. Instala-se uma relação de 
desconfiança entre adolescente e família, sendo os jovens vítimas dos comportamentos que eles próprios 
adoptaram (marginalizados, com problemas de saúde, económicos, etc). 
Essencialmente um papel de relação de ajuda, de orientação e escolha de estratégia para fazer face aos novos 
desafios nesta fase da vida. 
Identificar quais os jovens que têm problemas, quais os tipos de problemas, acompanhá-los e avaliar o seu 
acompanhamento. 
A minha prática em relação aos adolescentes foi sempre inserida na consulta porque fui sempre enfermeira de 
família e como tal conhecedora das situações. Actuava nos vários âmbitos no seio familiar e como era como que 
mais um elemento da família, tentava ajudá-los em todas as vertentes. 
De qualquer forma os adolescentes sentem-se bem no sítio dos adolescentes e deveriam, no meu entender, ser 
acompanhados nas escolas. 
Nas consultas no seio familiar. O adolescente inserido no seio da família vai ser vigiado desde que nasce e ao 
longo do seu ciclo vital. Contudo, os adolescentes neste período da sua vida não vêm necessidade de estar 
sempre a fazer consultas de vigilância de saúde, o que se torna problemática porque é assim que eles nos 
“fogem” do controle. Não se sentem doentes, já ultrapassaram a idade das programações em termos de 
vigilância, querem-se afirmar como adultos. Daí que fosse importante dar continuidade a essa vigilância de 
saúde nas escolas, porque é onde estão a maioria dos adolescentes, e encaram essa vigilância de um modo e 
numa perspectiva completamente diferente. E então são capazes de nos dizer a nós quais são os desafios que 
estão a sentir no âmbito sexual, uso de substâncias, estilos de vida, auto-estima, auto-imagem, e eram esses os 
fenómenos que deveríamos trabalhar com eles, porque são esses que se tornam relevantes na adolescência. Ao 
Centro de saúde, junto do enfermeiro de família, eles não vêm, não aderem a essa consulta, a menos que sejam 
convocados. Nesta fase o tipo de trabalho desenvolvido pelo enfermeiro de família no seio familiar, faz com que 
o adolescente se afaste na procura de individualidade e privacidade para falar dos seus problemas. 
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Dado o clima de confidencialidade e privacidade que lhe é proporcionado, quando convocados eles vêm à 
consulta de enfermagem, onde lhes são feitos ensinos nestas várias temáticas, nomeadamente questões ligadas à 
sexualidade. Mesmo assim, e com todo o cuidado desenvolvido com a marcação de horas para a consulta no 
sentido de uma maior privacidade, a adesão às consultas tem diminuído, e então torna-se fundamental articular 
com as escolas, desenvolvendo projectos de parceria entre escolas e centro de saúde, no sentido de realizar 
actividades de promoção de saúde dos jovens nos vários âmbitos. 
Considerando que o enfermeiro de família faz uma vigilância ao longo do ciclo vital do indivíduo e este é apenas 
mais um período, diria que está muito bem programada a vigilância do adolescente. Mas como diminui 
significativamente a adesão destes indivíduos nesta fase à vigilância de saúde, então o que não está devidamente 
planeado é a articulação entre o centro de saúde e a escola, no sentido de criar uma planificação que permita a 
presença efectiva do centro de saúde muito próximo dos jovens, e que não haja aquela divisão de instituições. É 
importante que as diferentes problemáticas da adolescência sejam tratadas no ambiente escolar, porque é aí que 
eles sentem as repercussões e as pressões desses diferentes fenómenos. 
Eu penso que o centro de saúde funciona muito bem, está muito bem organizado. Só é preciso é ter em conta a 
adequada avaliação de determinados grupos etários, tendo em consideração que são grupos especiais. Os 
adolescentes estão numa idade primordial para uma intervenção eficaz no sentido de que a passagem à idade 
adulta ocorra de uma maneira saudável, por isso é aí que se deve apostar. É preciso sair mais do centro de saúde 
e entrar mais nas escolas, tornando-as importantes parceiros. 
As intervenções que eu acho importantes e para a enfermagem apostar, são intervenções de âmbito adaptativo à 
sua auto-estima e auto-imagem, prevenção de comportamentos de risco no âmbito da sexualidade e dos 
consumos de substâncias nocivas. Porque a adesão a comportamentos de risco passa muito por problemas de 
auto-estima e auto-imagem, e porque a sexualidade e os hábitos de consumo de substâncias está muito evidente e 
marcado também neste período, sendo prioritário desenvolver estratégias de adesão a comportamentos saudáveis 
neste âmbito. 
Ser parceiros nas escolas e estar sempre presente. Detectar precocemente os problemas e intervir para prevenir 
desequilíbrios. Estas intervenções devem basear-se em estratégias definidas por todos os parceiros envolvidos, 
sendo importante o compromisso de todos e a definição de metas. 
As estratégias locais de saúde são fundamentais, permitindo o envolvimento de autarquias, escolas, centros de 
saúde, associações de jovens, associações de comerciantes, rádio local, associações culturais, no sentido de 
atingir metas de saúde. 
A família é importante,  mas é necessário a intervenção de outros parceiros, porque nesta idade a família é 
muitas vezes vista pelos jovens como um obstáculo à sua linha de pensamento.  
Os comportamentos de risco na adolescência reflectem-se na saúde do adulto, e prevenindo-os antes, temos 
depois um adulto saudável, com comportamentos desejáveis e uma população com comportamentos desejáveis 
em termos de saúde, que é o que se preconiza.  
 
ENTREVISTA 4  
Sexo: Feminino 
Idade: 56 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura em Enfermagem (CCE); Especialização em Enfermagem de Saúde 
Pública 
Categoria Profissional: Enfª Especialista 
Anos de Serviço: 35 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 29 anos 
 
É um comportamento de afirmação. O querer ser autónomos, independentes, fazerem “braço de ferro” para ver 
quem manda mais. Um dos problemas dos adolescentes é que são também muito inseguros, estão a aprender a 
ser adultos, nem são crianças nem adultos e sentem uma ambivalência. Por outro lado o desenvolvimento na 
adolescência, as características próprias do período pré-pubertário e pubertário levam a grandes transformações 
que acompanham essa ambivalência. Eu acho que outra das coisas que leva à adesão a comportamentos de risco 
é a necessidade de afirmação. Torna-se muito importante o desempenho familiar, se for uma família com bom 
suporte que dá ao jovem carinho, atenção, momentos de diálogo, terão facilitada a tarefa de construir uma 
personalidade que lhes ajuda a saber dizer não. Outros a quem falta este suporte de base, vão sentir-se 
abandonados e muitas vezes os seus comportamentos de risco reflectem a necessidade de atenção da família e/ou 
a necessidade de pertença ao grupo, e a falta de consciência ou formação. Outros ainda adoptam-nos como uma 
forma de auto-afirmação. 
Acham que tudo é normal, porque se tivessem a noção do quanto isso pode ser mau, não o faziam. Tomam 
determinadas atitudes, ou adoptam determinados comportamentos como forma de chamar a atenção. Eles não 
têm a noção do risco, das repercussões na sua saúde. Fazem-no como forma de se afirmar. Querem rapidamente 
ser adultos. 
Conflitos nas famílias, com professores, com colegas, até mesmo com o próprio meio ambiente e a sociedade. 
Ao adoptarem comportamentos de risco desenvolvem atitudes que os vão marginalizar e os vão fazer sentir 
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desadaptados e desajustados, reflectindo-se depois de forma mais evidente noutros comportamentos como 
agressividade, roubo, transformando-se numa bola de neve que arrasta consigo mais e mais problemas. 
Ainda que as famílias sofram também as consequências decorrentes dos comportamentos dos seus jovens 
(psicológicas, sociais, económicas, etc.), é evidente que lhes cabe um papel muito importante na prevenção, 
servindo de suporte à estabilidade e ao desenvolvimento harmonioso do adolescente. Da mesma forma ao 
desenvolvimento de comportamentos saudáveis relativamente à alimentação, aos hábitos de estudo, higiene, 
segurança, etc. Também cabe à família dar bons exemplos, ou será inevitável sofrer as consequências 
decorrentes do insucesso ou de doença do seu jovem. 
A promoção da saúde está implícita em todo o ciclo de vida. E eu penso que a nível dos centros de saúde até 
estamos a trabalhar bem, no seguimento da implementação do enfermeiro de família, porque seguimos o 
indivíduo desde o nascimento e ao longo de todo o ciclo vital. E quer na consulta de enfermagem, quer na visita 
domiciliária privilegiamos a educação para a saúde falando sobre os aspectos que parecem importantes no 
momento, face aos problemas identificados. O conhecimento da família e a interacção com a mesma, facilita a 
intervenção. Contudo, os adolescentes que necessitam de maior apoio, porque não têm o adequado suporte 
familiar, também não falam dos seus problemas ao enfermeiro no âmbito da consulta familiar. Daí que seja 
muito importante a nossa intervenção a nível individualizado, tendo por base o respeito pela privacidade e 
confidencialidade, criando espaço próprio de atendimento aos jovens. E penso que obteríamos maior adesão e 
melhores resultados se essa intervenção fosse desenvolvida em parceria com as escolas e dentro das escolas, com 
a criação de um gabinete de saúde onde se desloquem técnicos de saúde determinados dias por semana, e dar a 
conhecer esse espaço para que os adolescentes saibam onde recorrer quando necessário. 
Ainda que no princípio a adesão possa ser pouca, ao começar a estabelecer-se uma relação de ajuda e confiança, 
a procura por parte dos jovens vai aumentar. 
O enfermeiro tem na realidade um papel muito importante, porque nós enfermeiros vamos às escolas, ao 
domicílio e torna-se fundamental sabermos aproveitar todas as oportunidades que temos no contacto com as 
pessoas para fazermos promoção para a saúde, mesmo quando estamos a administrar uma vacina ou a realizar 
um penso. Quando o enfermeiro vai ao domicílio não deve ir direccionado para um indivíduo, mas para a família 
no todo. 
Aproveitando todas as oportunidades de contacto com os adolescentes. Se conseguirmos estabelecer uma boa 
relação de ajuda, se os adolescentes frequentarem e tiverem confiança nos serviços de saúde, automaticamente 
ao recorrerem a nós serão informados e atendidos em termos de saúde. È importante que obtenham sempre uma 
resposta às suas necessidades, num ambiente de privacidade, de boa intercomunicação relacional, que é para eles 
se abrirem, porque a recusa ou mau atendimento leva-os a afastar-se. Se investirmos ao longo da vida do 
indivíduo nos aspectos de alimentação, higiene, hábitos de vida saudáveis, teremos no futuro jovens e adultos 
mais saudáveis. Mas tudo isto não depende exclusivamente dos profissionais de saúde, depende das famílias, das 
escolas, da sociedade em geral. Porque não adianta nós estimularmos comportamentos saudáveis se não tivermos 
a colaboração de outros parceiros. É necessário um esforço conjunto a nível comunitário, no sentido de criar 
também as infra-estruturas necessárias à promoção de uma vida saudável (espaços de recreio e lazer com 
incentivo à prática de exercício físico, acessibilidade a nível escolar a alimentos saudáveis e retirar todo o tipo de 
alimentos prejudiciais, controle de venda de produtos não recomendados a menores, entre outras medidas). 
Fazendo diagnósticos de situação da saúde dos jovens, intervindo em acções multidisciplinares que vão de 
encontro às necessidades identificadas, e avaliando a eficácia das intervenções. Com a intervenção de 
profissionais de saúde em meio escolar, formando e informando sobre hábitos de vida saudáveis, controlando a 
qualidade dos alimentos oferecidos aos jovens a nível de bar e cantina escolar, envolvendo a comunidade e 
comunicação social em campanhas de promoção da saúde e a prevenção de comportamentos de risco na 
adolescência.  
No início de cada ano lectivo procuramos no âmbito da saúde escolar identificar os principais problemas, através 
do exame global de saúde, da caixa de sugestões onde os jovens podem colocar questões ou sugerir acções que 
gostariam de ver desenvolvidas, e através do ponto de vista dos professores face aos principais problemas que 
eles próprios identificam no contacto diário com os jovens. Desenvolvemos ensinos individualizados em função 
dos problemas identificados, no momento da realização do exame global de saúde. Desenvolvemos acções de 
educação para a saúde sobre vários temas de acordo com as necessidades identificadas a adolescentes e pais. 
Intervimos nas ementas das cantinas escolares e desenvolvemos acções de educação também a auxiliares de 
educação nas escolas. 
Qualquer acção deve ser planeada antes de ser executada, e só identificando os reais problemas e definindo 
objectivos de intervenção é que podemos decidir as acções a desenvolver para uma resposta eficaz aos 
problemas identificados. Este trabalho deve contar também com a colaboração das famílias e comunidade 
escolar, bem como de outros colaboradores necessários à resolução dos problemas (psicólogo, pedopsiquiatra, 
assistente social, entre outros). 
Falta mais disponibilidade de tempo, faltam recursos humanos e materiais.  
Trabalha-se muito bem em equipa, os profissionais estão muito motivados e conscientes da necessidade 
crescente de uma intervenção eficaz no âmbito da promoção da saúde. Fazemos um levantamento de todos os 
indivíduos com 13, 15 e 18 anos e convocamos para consulta de exame de saúde global, fazemos visitação 
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domiciliária sempre que necessário, temos uma equipa formada por enfermeiro, médico de família, psicólogo, 
assistente social, nutricionista, dentista, e procedemos ao encaminhamento para outras áreas de especialidade 
quando necessário. Temos muita boa articulação entre todos. 
Fazemos formação nas escolas a auxiliares e professores, bem como acções de educação para a saúde a 
adolescentes de acordo também com a identificação de necessidades pelos professores. 
Faltam-nos apoios e recursos indispensáveis para uma resposta eficaz à nossa população de adolescentes. Ela é 
bastante grande e somos muito poucos profissionais. Apesar de toda a boa vontade, o tempo é insuficiente e as 
coisas acabam por não acontecer como gostaríamos. Vai-se fazendo o que se pode. 
Sexualidade, planeamento familiar, DST, alimentação, droga, estilos de vida, exercício físico, agressividade, 
relação adolescente /família/grupo de pares. 
Porque é este tipo de problemas que identifico no meu dia a dia de trabalho junto dos adolescentes e famílias, são 
estas as necessidades identificadas pelos professores, são estas as áreas eleitas pelos jovens. 
 
ENTREVISTA 5  
Sexo: Feminino 
Idade: 49 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura CESEEC 
Categoria Profissional: Enfª Especialista 
Anos de Serviço: 25 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 10 anos 
 
Os adolescentes são muito influenciados pela comunicação social, agem em função do grupo pela necessidade de 
pertença e afirmação, a curiosidade própria da idade que os leva a querer experimentar coisas novas ainda que 
prejudiciais e/ou perigosas. A prática de comportamentos de risco pode ainda ser influenciável pelo ambiente e 
os comportamentos da família – influência familiar. 
Eles pensam que são os maiores ao apresentar determinados comportamentos, consideram muitas vezes que os 
pais têm mentalidades atrasadas/antiquadas e eles é que sabem; procuram chamar a atenção sobre si, querem 
afirmar-se; utilizam-nos ainda como atitudes provocatórias dirigidas aos pais, professores e outros e encaram-nos 
como tal, como forma de afirmarem a sua vontade e a sua revolta contra a opinião e a vontade dos outros. 
A nível familiar pode ocorrer conflito, desagregação, instabilidade emocional, dificuldades económicas e 
vergonha; a nível do adolescente pode ocorrer rejeição por parte da família e da própria sociedade levando à 
marginalização e ao isolamento, e a consequentes complicações de ordem emocional, económica e social. 
 
O papel do enfermeiro é muito importante quer no apoio, quer na orientação do adolescente. Contudo nem todos 
os enfermeiros estão preparados para dar resposta às eventuais solicitações que lhe sejam feitas por parte deste 
grupo de utentes, nomeadamente no âmbito da sexualidade. Porque não basta incutir no jovem que temos uma 
consulta de planeamento familiar gratuita, confidencial, onde pode receber informação e contraceptivos, é 
importante saber criar uma relação de confiança e empatia com os jovens e apoiá-los na tomada de decisões 
conscientes, prevenindo situações de risco e complicações para a saúde não apenas neste âmbito mas também no 
âmbito da alimentação, do consumo de substâncias, hábitos de vida, de estudo, de exercício e actividade. 
É claro que qualquer enfermeiro tenta dar resposta dentro da sua disponibilidade e conhecimento, mas muito 
vezes, e por mim falo, sinto que falta preparação suficiente para dar a resposta adequada nas diferentes 
situações. Penso que a nível de programa escolar deveria existir um planeamento com introdução progressiva da 
educação sexual, para que a sexualidade seja entendida como algo que faz parte da vida humana e envolve muito 
mais do que mero sexo. 
Cabe ao enfermeiro o papel de formador/educador e orientador dos adolescentes, tendo ainda por função neste 
processo articular com outros parceiros (pais, professores, psicólogo, assistente social, médico de família, e 
outros) no sentido de contribuir para a resposta necessária às necessidades identificadas. 
Através da formação e orientação, de uma consulta orientada para as necessidades identificadas, avaliando o 
jovem do ponto de vista do crescimento e desenvolvimento e tendo em conta as características próprias deste 
período. Para que as intervenções sejam eficazes é também importante que os enfermeiros tenham a formação 
necessária que vá de encontro à actual problemática e lhes permita um bom desempenho. 
É importante conhecer as características do agregado familiar do adolescente, as condições habitacionais, 
económicas, educacionais, identificar as necessidades de intervenção nessa família e /ou adolescente; proceder a 
uma intervenção sistemática, organizada, e dirigida às necessidades identificadas, o que implica uma equipa 
multidisciplinar com formação e competência adequadas para uma resposta eficaz que conduza a ganhos em 
saúde. Tudo isto pode ser conseguido a custo da criação de uma consulta de vigilância do adolescente, composta 
por uma equipa multidisciplinar com a formação necessária à intervenção nesta área. 
É feita por intervenções pontuais sustentadas pela solicitação dos professores que nos contactam no sentido de ir 
às escolas falar sobre algumas temáticas, nomeadamente no âmbito da sexualidade e dos consumos nocivos do 
álcool, tabaco e outras drogas. A nível de consulta, temos apenas a consulta de planeamento familiar onde a 
resposta nem sempre é a mais adequada para esta faixa etária. 
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Mas tudo é feito com base no conhecimento da matéria que cada um tem, ou na forma como já viu fazer, ou na 
motivação de cada um para investigar e estudar sobre esta área, não existe formação e intervenção devidamente 
dirigida e programada. 
As práticas educativas devem resultar de uma adequada identificação de necessidades dos adolescentes e ir de 
encontro a essas necessidades com intervenções dirigidas ao jovem, família, escola e até comunidade, 
articulando com parceiros indispensáveis ao sucesso das intervenções, que podem ser outros profissionais de 
saúde, professores, pais, algumas instituições locais, e outros. 
 
Apesar de se falar muito em promoção de saúde e ela ser até bem desenvolvida em determinadas áreas, no que 
diz respeito à saúde do adolescente, ela praticamente não existe. Isto porque apesar de haver um programa de 
saúde escolar, ela funciona bem ao nível da saúde infantil, depois dos 12-13 anos perde-se a continuidade. 
Mesmo quando os jovens são convocados para consulta, a adesão é muito pequena, e no meu entender nem 
médicos, nem enfermeiros estão devidamente preparados para desenvolver uma consulta do adolescente com a 
abrangência que ela deveria ter. Para além do exame global que as normas determinam, e que contribui para 
identificar os problemas e necessidades do adolescente, é necessário possuir a formação e as competências que 
habilitem o profissional de saúde a uma intervenção eficaz. Mas a realidade por agora parece centrar-se numa 
intervenção a nível de consulta de planeamento familiar e que nem sequer está devidamente organizada no 
sentido de ir de encontro ao tipo de intervenção que seria desejável junto dos jovens. 
Faltam recursos humanos que nos permitam a disponibilidade necessária ao atendimento dos jovens, faltam 
condições de trabalho, porque até temos condições de acolhimento, mas não temos uma consulta organizada 
dirigida ao adolescente, o que resulta num atendimento pouco direccionado às efectivas necessidades. Não existe 
um planeamento e uma organização de actividades de formação para o adolescente. Para além da saúde escolar 
que é feita em crianças até aos 13 anos, e de intervenções pontuais dirigidas aos jovens com base na solicitação 
feita pelos professores e que se baseiam em sessões de educação para a saúde realizadas nas escolas sobre temas 
como o álcool, tabaco, drogas, primeiros socorros, ou outros, nada mais existe. No âmbito da saúde escolar até 
seria possível fazer o levantamento de necessidades, mas depois não existe um plano de intervenção dirigido a 
este grupo, por falta de tempo, de recursos, de formação. 
O que está melhor organizado é o programa de saúde escolar que permite identificar problemas e proceder ao 
encaminhamento, bem como as intervenções ao nível da promoção da saúde no âmbito dos cuidados com a 
alimentação, que têm permitido modificar hábitos e atitudes e melhorar a qualidade alimentar das cantinas 
escolares. 
O que está pior diz respeito a toda a restante área de intervenção no adolescente, já que nem existe organização 
alguma a este nível. 
Desenvolvimento de estratégias conducentes à mudança de comportamentos e adesão a comportamentos 
saudáveis, nomeadamente nas áreas do comportamento alimentar, higiene, hábitos de vida ligados ao uso de 
computadores, videojogos, reprodutores de som por auriculares e frequentes idas a discotecas, exercício físico, 
consumo de substâncias, e sexualidade, com intervenções ao nível da família, escola, adolescente e mesmo 
comunidade. 
Porque detectamos que apesar de haver intervenção a nível da qualidade das cantinas escolares, os adolescentes 
muitas vezes utilizam o dinheiro que os pais lhes dão para a senha em outros produtos alimentares que lhes 
trazem prejuízos à sua saúde; porque se registam alguns casos de comprometimento da acuidade visual e 
auditiva e ainda o início cada vez mais precoce do uso de substâncias lícitas e ilícitas, relacionada com alguns 
hábitos de vida; existe muita relutância na participação nas aulas de educação física; porque se detectam alguns 
casos de descuido em termos de cuidados de higiene; porque se regista um início cada vez mais precoce da 
actividade sexual com situações de gravidez e troca frequente de parceiros sem uso de qualquer protecção. 
 
ENTREVISTA 6  
Sexo: Feminino 
Idade: 41 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura CESEEC 
Categoria Profissional: Enfª Especialista 
Anos de Serviço: 19 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 10 anos 
 
São as transformações que ocorrem nesta fase, em termos de mudanças biológicas, maturação física, crescimento 
cerebral, a identidade e a auto-estima, a mudança no contexto familiar, a formação do grupo de pares, o ambiente 
em contexto de escola e uma vontade de afirmação pessoal. 
Encaram como um desafio e como se as consequências não os atingissem. Conhecem as consequências, mas 
pensam que isso só acontece aos outros a eles. Vêm esses comportamentos como forma de serem aceites e 
protegidos nos grupos de pares, e como forma de se sentirem e serem considerados crescidos e adultos. 
Aumento da mortalidade e da morbilidade nos adolescentes. Para a família acrescem encargos económicos 
nomeadamente os gastos em saúde, problemas de incompatibilidade com os adolescentes e conflitos familiares. 
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Os enfermeiros devem facilitar o desenvolvimento de jovens saudáveis, felizes e prepará-los para assumir o seu 
lugar de adultos na sociedade. 
Através da educação para a saúde dos adolescentes, individual ou em grupo, sobre diferentes temáticas 
(malefícios do tabaco, do álcool, do consumo de substâncias, as DST, educação sexual, etc.), alertando para as 
consequências na saúde decorrentes da prática de comportamentos de risco, não reprimindo, criando uma relação 
empática, com disponibilidade e abertura, salvaguardando o sigilo, e sobre a importância da prática de 
comportamentos saudáveis como atitudes positivas. 
Tenho colaborado em alguns programas e projectos na escola C+S no âmbito da promoção da saúde dos 
adolescentes sobre diferentes temáticas, dirigindo estas actividades para grupos. Contudo, parece-me muito 
importante a criação de um gabinete de atendimento aos adolescentes, a funcionar na própria escola, onde os 
jovens sejam convidados e motivados a colocar as suas dúvidas e a falar das suas preocupações, contando com 
um atendimento individual e personalizado e com o apoio de uma equipa multidisciplinar capaz de dar resposta 
às necessidades identificadas. 
Tem sido desenvolvida através da colaboração que damos nos projectos nas escolas, e duma abertura crescente 
do centro de saúde aos jovens que cada vez nos procuram mais, mas cuja procura ainda se centra essencialmente 
ao âmbito da sexualidade e do planeamento familiar. Não existe uma consulta programada e organizada para o 
adolescente, o atendimento vais sendo feito num âmbito geral, sendo os ensinos direccionados para os problemas 
identificados. 
Devem ter continuidade, porque muitas vezes identificam-se necessidades e depois não se faz intervenção, ou 
faz-se intervenção e depois não se avalia a qualidade e a eficácia das intervenções.  
Faltam recursos humanos, melhor gestão do tempo, melhor organização das actividades e formação, porque os 
tempos estão em constante mudança e temos que estar preparados para dar resposta aos problemas da 
actualidade. 
Os aspectos positivos relacionam-se com uma maior motivação das escolas para trabalhar em parceria com os 
serviços de saúde nesta área (mais abertura, mais solicitação à nossa colaboração, mais trabalho interdisciplinar), 
uma abertura e disponibilidade maior dos enfermeiros no atendimento dos adolescentes que se repercute numa 
procura cada vez maior destes, que inclusive se revela superior relativamente ao enfermeiro do que ao médico de 
família. Os aspectos negativos relacionam-se com a fraca receptividade de alguns médicos para o 
desenvolvimento de um trabalho sistematizado e orientado para os adolescentes, que esbarra muitas vezes com o 
trabalho dos enfermeiros e o dificulta. 
Educação para a saúde no âmbito da higiene oral, educação sexual, alimentação, importância das consultas 
periódicas de vigilância de saúde. 
Porque os exames globais de saúde ainda nos revelam uma elevada prevalência de cárie dentária, elevado 
recurso à contracepção de emergência, mal-estar e desmaios relacionados com episódios de hipoglicémias 
decorrentes de uma alimentação desequilibrada, e porque me parece fundamental motivar os jovens à procura 
dos serviços de saúde no sentido de detectar precocemente quaisquer eventuais problemas relacionados com 
patologias ou comportamentos nocivos para a saúde.  
 
ENTREVISTA 7  
Sexo: Feminino 
Idade: 45 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura CESEEC 
Categoria Profissional: Enfª Especialista 
Anos de Serviço: 22 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 12 anos 
 
Os motivos que levam os adolescentes à prática de comportamentos de risco, são a influência do grupo; o gosto 
pela aventura; o surgir da oportunidade; o querer experimentar; o grande tempo fora de casa sem orientação nem 
vigilância dos pais; o acesso fácil a bares, cafés, discotecas; falta de valores de referência; a falta de ideologias 
políticas, religiosas, etc; a insatisfação pessoal; a procura de soluções fáceis para alguma contrariedade. 
Os adolescentes encaram os seus comportamentos nesta fase da sua vida, de forma natural, uma vez que acham 
que são comuns no dia a dia, generalizando-os. Muitas vezes têm exemplos em casa, tal como verem os pais a 
automedicarem-se para desconfortos ou situações que podiam ser resolvidas de outra forma, porque muitas vezes 
a insónia, cefaleias, etc., são manifestações de outros problemas que não são resolvidos, mas também não 
querem parar para os resolver. Então o facilitismo é tratar o mal menor, que são as manifestações físicas. No 
entanto os jovens pensam que as consequências dos mesmos comportamentos só acontecem aos outros e não a 
eles, porque acham que conseguem controlar a situação, não medindo os custos elevados para a saúde física, 
emocional e espiritual. 
A prática de comportamentos de risco traz para os adolescentes complicações como: gravidez precoce, DST, 
dependência de álcool/tabaco e drogas, afastamento social e respectiva marginalização, abandono escolar. Para a 
família, para além das anteriores duma forma indirecta, traz também disfunções familiares e desequilíbrios 
económicos. 
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Atribuo aos enfermeiros um papel primordial, no âmbito da saúde dos adolescentes, uma vez que estes podem 
ser um elo de ligação entre eles, a família e a escola, pois estes são elementos de referência e proximidade 
quanto à saúde dos adolescentes. As actividades destinadas aos jovens não devem iniciar neles mas sim no seio 
familiar para se mudar comportamentos na família, e a longo prazo para as crianças virem a ter um papel e 
respectivo desempenho como futuros pais. 
Os enfermeiros podem contribuir para obtenção de ganhos em saúde nesta população, de várias formas: fazendo 
diagnóstico de situação (nº de gravidezes precoces, idade de início da actividade sexual, DST sua incidência e 
prevalência); informar os jovens dos perigos que advém de alguns comportamentos de risco; proporcionar 
formações conjuntas com pais e jovens para poderem manifestar-se ambos os grupos; aplicação de questionários 
de avaliação das actividades; reuniões conjuntas com jovens e professores; aplicação de jogos relacionados com 
os comportamentos de risco para uma melhor aprendizagem; demonstração de técnicas; saberem escutar os 
medos e receios que os jovens têm do presente e do futuro. 
No âmbito da educação para a saúde dirigida aos adolescentes, penso que esta deveria ser desenvolvida em 
parceria com os professores, pais, outros profissionais da comunidade onde estão inseridos, tendo sempre em 
atenção as necessidades do grupo em causa, porque a educação para a saúde tem que lhes dizer alguma coisa. 
Na nossa instituição não temos um centro de atendimento a jovens, como estrutura física e consulta com hora 
marcada. No entanto os enfermeiros, quando os jovens recorrem ao CS para adquirir anticoncepcionais e para 
esclarecer dúvidas, tentam sempre disponibilizar o tempo necessário para tal, e tendo sempre em atenção o pudor 
e a privacidade dos utentes. Para além deste atendimento temos um projecto intitulado “Espaço Jovem”, onde 
temos parceria com uma Escola EB 2,3, onde divulgamos todos os anos o referido espaço e nos dispomos a 
colaborar com a formação na área da saúde. Até ao momento temos dado resposta. Temos ainda um e-mail onde 
os alunos colocam as suas dúvidas e nós semanalmente respondemos. 
Este ano propusemos à referida escola envolver mais professores, para dinamizar mais o “Espaço Jovem” e 
motivar mais os alunos. 
As diferentes actividades que compõem as práticas educativas devem estar interligadas, complementarem-se 
umas às outras e proporcionarem aos adolescentes uma relação de ajuda e envolvê-los mais nessas actividades 
para lhes permitir aumentar a auto-estima, fortalecendo assim a sua personalidade, e dessa forma aprenderem a 
dizer não às situações que possam agravar a sua condição física e mental. É ainda importante haver um esforço 
conjunto na motivação para ocupação de tempos livres alternativos, devidamente organizados, tais como: prática 
de desporto; convívios saudáveis com amigos/jovens -  Porque estas práticas trazem uma alegria duradoura. 
Falta de tempo por parte dos profissionais mais motivados e sensibilizados para estas práticas. Havia necessidade 
de melhor rentabilizar os recursos humanos. 
O que está pior organizado é a falta de reuniões com os professores, antes dos anos lectivos, para se poderem 
planear melhor as actividades. Também o pouco envolvimento com a comunidade (in locuo) para desenvolver 
actividades em grupo. Não se fazem avaliações objectivas (questionários e relatórios). Quando se detectam 
necessidades (problemas) os enfermeiros comunicam aos médicos de família que por sua vez encaminham para 
outros profissionais especializados (psicólogo, nutricionista, assistente social, oftalmologista, etc.). Só temos 
conhecimento da resolução do problema através do utente. 
A disponibilidade dos enfermeiros para desenvolver as actividades solicitadas, mesmo que seja para além do 
horário de serviço. O estabelecimento de prioridade no atendimento aos jovens. O à vontade com que a maioria 
dos jovens recorrem a nós. 
Considero que todas as intervenções de enfermagem no âmbito da promoção de saúde dos adolescentes são 
prioritárias. Porque há jovens que são mais receptivos a umas e outros a outras.  
 
ENTREVISTA 8  
Sexo: Feminino 
Idade: 38 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura CESEEC 
Categoria Profissional: Enfª Especialista 
Anos de Serviço: 17 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 5 anos 
 
Os motivos podem ser vários em minha opinião: pode partir da falta de informação. A gente tem a noção que 
hoje em dia com tanta informação que vem pelos meios de comunicação social, Internet,e uma série de outras 
coisas onde podemos ir buscar informação, pensamos que os adolescentes sabem tudo, e às vezes não é assim. A 
minha prática diz-me que às vezes os adolescentes têm uma informação distorcida, e apesar de parecer que 
sabem tudo, o problema pode estar nessa mesma informação. 
Por outro lado podemos apontar outros motivos, nomeadamente o facto de os adolescentes estarem na idade 
própria para experimentar, a curiosidade é enorme e pode ser de facto o querer conhecer; às vezes têm a 
informação mas querem arriscar, conhecer, e acabam por cometer ou ter comportamentos de risco. A rebeldia 
própria da adolescência, esse despertar para o mundo pode ser um motivo pelo qual os adolescentes têm 
comportamentos de risco apesar de terem a informação de que não deveriam fazer certas coisas e de como 
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proceder correctamente. Por exemplo, apesar de saberem que deveriam proteger-se para prevenir DST, ou o 
risco de uma gravidez, acabam por não o fazer por essa irreverência própria da idade. 
Eles acham que são os maiores, acham que as coisas só acontecem aos outros, e como tal não têm a noção exacta 
do risco. São invencíveis, estão numa fase muito peculiar. Apesar de saberem que um determinado 
comportamento acarreta determinados riscos, também pensam que isso só acontece aos outros e portanto não 
têm a noção do risco. 
A minha vivência diz-me que de facto só quando se deparam com as implicações desses comportamentos é que 
eles acordam, e então percebem e sentem as repercussões dos seus comportamentos. A minha experiência diz-me 
também que para as famílias e adolescentes, o maior drama ainda é uma gravidez na adolescência. As 
repercussões que isto tem ao nível da família é qualquer coisa de extraordinário, porque os pais nunca estão à 
espera de uma situação destas, nunca falaram com os filhos sobre estas questões, e é uma situação muito 
complicada de gerir, pelo estigma social perante os vizinhos, os amigos. Este parece-me ser realmente o 
problema mais complicado de gerir, porque é visível, já comportamentos como uso de álcool, tabaco e outras 
drogas, podem não ser visíveis ou tão visíveis, podem ser escondidos dos pais ou até pelos pais, mas uma 
gravidez é bem mais complicado. Contudo os outros comportamentos quando descobertos pelos pais trazem 
também consequências graves, através de conflitos entre pais e filhos, desajustamentos sociais dos jovens. Entre 
os casais acabam por surgir situações graves em que se acusam dum mau papel enquanto pais, acabando muitas 
vezes em divórcios. 
Os enfermeiros são o elo mais forte, porque de facto numa equipa de saúde temos vários técnicos, mas são os 
enfermeiros que estão no terreno, que mais proximidades estabelecem com os adolescentes, que mais vão às 
escolas, que mais disponibilidade demonstram e mais procurados são pelos utentes. E neste sentido cabe-nos o 
dever, como profissionais de saúde, de ter a capacidade de ouvir, ter abertura e disponibilidade e incentivar os 
adolescentes a manifestar as suas dúvidas, preocupações e problemas, e acompanha-los e encaminha-los em 
função dos problemas manifestados. E é nesta perspectiva que a criação de gabinetes de atendimento a 
adolescentes nas escolas me parece uma boa estratégia, já que os jovens têm alguma relutância em procurar 
ajuda nos centros de saúde, pelo medo da perda de privacidade e confidencialidade. 
É preciso que estejamos do lado dos adolescentes envolvendo-os nas coisas, e não ir simplesmente às escolas 
debitar informação e dizer-lhes o que devem ou não fazer. È preciso envolvê-los e co-responsabilizá-los pela sua 
própria saúde e comportamentos. Temos que estar com eles, programar as actividades com eles e de acordo com 
a necessidade e a vontade por eles manifestada, porque na verdade eles não têm falta de informação, têm talvez 
mais falta de motivação para aderir a comportamentos saudáveis. Não devem fazer-se intervenções esporádicas, 
já que não vão ter qualquer tradução, é preciso desenvolver intervenções estruturadas com base em diagnósticos 
de situação, em objectivos claros e mensuráveis, para que este trabalho possa traduzir-se em ganhos para a 
saúde. 
Deve ser desenvolvida de forma estruturada, sistematizada e devidamente sustentada com base num 
levantamento de necessidades. 
Na minha instituição esta actividade está basicamente canalizada para a saúde escolar. De qualquer forma as 
coisas têm evoluído, porque deixámos de gastar energias na realização de intervenções esporádicas para nos 
concentramos no desenvolvimento de parcerias com algumas escolas onde procuramos desenvolver esse tal 
trabalho de forma estruturada e sustentada. Mas reconheço que atendendo aos meios de que dispomos é 
impossível este tipo de resposta em todas as escolas no momento. 
É importante que exista um trabalho de interligação e coordenação entre educação e saúde e que se dê 
continuidade ao nível dos diferentes parceiros do processo para uma resposta eficaz às necessidades 
identificadas. É ainda importante que não sejam dispendidos esforços em intervenções soltas, porque só uma 
actividade devidamente estruturada e com objectivos bem definidos pode traduzir os ganhos em saúde 
pretendidos. 
Faltam recursos humanos, porque não temos capacidade de resposta ao número de utentes cobertos pelo 
programa de saúde escolar. Falta gerir melhor os meios e estes mesmos recursos, já que se fala muito na 
importância da nossa intervenção nesta área, mas depois os recursos são canalizados para outras coisas. É 
preciso vontade para que as coisas aconteçam. 
Aparentemente as coisas parecem muito bem organizadas, com coordenação e equipa constituída, mas depois na 
prática, no terreno, com os recursos que temos a capacidade de resposta é muito pouca, porque toda a promoção 
de saúde a nível deste grupo está canalizada basicamente para o meio escolar. E se os recursos humanos já são 
insuficientes para esta área, mais insuficientes se tornam para dar resposta além do âmbito da saúde escolar. 
As intervenções têm que ir para além do ensinar, é preciso estar com os adolescentes, incentivar, acompanhar, 
mostrar disponibilidade para, e intervir de forma sustentada.  
È isto que me diz a minha experiência. Quantas vezes dizemos aos utentes o que eles devem fazer e na realidade 
eles não fazem. É importante ensinar, mas depois é igualmente preciso saber porque não aderem a 
comportamentos positivos mesmo conhecendo os riscos que correm. 
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ENTREVISTA 9  
Sexo: Feminino 
Idade: 46 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura CESEEC 
Categoria Profissional: Enfª Especialista 
Anos de Serviço: 21 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 7 anos 
 
 
Saberem que não é com eles que as coisas acontecem. Não é por ausência de conhecimento. È pelo desafio. São 
naturais, tão naturais como a vida. 
Desde o abandono escolar a alterações do orçamento familiar, a alterações da actividade laboral por parte dos 
pais. Psicológicas. Exemplo da gravidez na adolescência: uma jovem ao engravidar, dada a impossibilidade de 
haver um suporte familiar que permita a outro elemento assegurar os cuidados à criança, vê-se obrigada a 
abandonar a escola. Os pais precisam de trabalhar para garantir o sustento da família e sobre a jovem recai a 
responsabilidade de cuidar do seu bebé. Sem formação, a jovem vai ter outros problemas a nível económico e 
social, como a dificuldade de emprego e as consequentes restrições no campo económico. 
Importantíssimo. Mas a promoção de saúde dos adolescentes não é uma área privilegiada em termos de 
organização, não tem sequência, não há uma sistematização. Não há uma linha condutora, tal como há na 
consulta de saúde infantil, com um esquema de registo de parâmetros e ensinos. No atendimento ao jovem, não 
há nada organizado. Eu pessoalmente apoio-me em alguns valores, no conhecimento suportado pela minha 
pesquisa em alguma bibliografia mais recente, no meu interesse e motivação pessoal, porque também tenho 
filhos adolescentes e eu acho que isso é uma mais valia para acompanhar os nossos filhos. E então se 
acompanhamos os nossos filhos, também por acréscimo e com boa vontade, acompanhamos os filhos dos outros. 
Nós enfermeiros somos um grupo profissional de eleição, ou que por outro motivo de vigilância de saúde, 
estamos em situação privilegiada no atendimento a este grupo etário, pela proximidade do contacto. 
Prende-se em primeiro lugar pela organização. Pela tal consulta de enfermagem organizada e sistematizada, tal 
como acontece com o programa de saúde infantil, ou com o programa de planeamento familiar ou de saúde da 
grávida. Portanto, é a implementação de um programa específico neste grupo etário. Mas poderão dizer-me “mas 
a adolescência também está incluída na consulta de vigilância infanto-juvenil” – tudo bem, e até é uma das áreas 
que estudamos nesta consulta, mas nem sempre ela tem o seu privilégio nesta consulta, ou porque o estudo 
pubertário deste adolescente nesta idade crucial da consulta (10 – 11/13 anos) não seja muito apelativo ou não 
seja muito indicado o desenvolvimento da criança para se abordarem todos os temas, e como se sabe a procura 
de consulta de saúde nesta área vai diminuir consoante a idade. Aos 18 anos não nos surge o jovem com uma 
necessidade de vigilância de consulta no programa de saúde infanto-juvenil, mas se calhar já se prendia com uma 
organização, com outro tipo de consulta. Apesar de o programa de vigilância de saúde infanto-juvenil ir até aos 
18 anos. 
Neste grupo, e porque temos a vacinação como um dos cuidados exclusivos dos cuidados de saúde primários, a 
procura ocorre no período dos 11 – 13 anos com base na necessidade de vacinação, e nós referenciamos a 
consulta. Depois aos 18 anos já poucos aparecem para consulta de vigilância. Existe uma grande quebra entre os 
13 anos e mais, em que nós não temos do lado de cá os nossos adolescentes. 
Apesar da existência de programas de saúde escolar, os seus objectivos são muito definidos em termos de 
acompanhamento de saúde, não se faz nada na escola. Prende-se então novamente com a necessidade de criar 
então, ao nível dos centros de saúde, uma consulta organizada para estes jovens. A saúde escolar tem a função de 
identificar a necessidade para encaminhar o jovem para o centro de saúde. O centro de saúde tem que estar 
preparado para dar a resposta adequada. 
Por uma organização de base. Identificação da necessidade e encaminhamento dirigido para a necessidade 
identificada. 
 No âmbito da saúde escolar seguem-se as directrizes com um planeamento bem definido, e faz-se a 
identificação das necessidades em matéria de saúde. E não se fazem diagnósticos só por fazer, acho que já 
ultrapassamos essa fase, ou seja, nós vamos fazer um diagnóstico em que à partida tenhamos alguma capacidade 
de resposta para, senão andamos continuamente a brincar. Há que trabalhar os grupos, há que identificar 
necessidades, mas há também que ter condições de resposta. No último ano, com a vinda de um psicólogo e de 
uma assistente social, um a tempo inteiro e outro parcial, tem sido uma mais valia para encaminhamento de 
necessidades em diferentes áreas, o que melhorou a capacidade de resposta. 
 Adequado planeamento e organização a nível de saúde escolar, identificação de necessidades de saúde, 
intervenção adequada e em tempo oportuno. Contudo, a nível de problemas pedopsiquiátricos, o facto de existir 
apenas um especialista nesta área no distrito, incapacita a possibilidade desta resposta em tempo útil. Existem 
efectivamente algumas áreas com menos recursos, mas com a intervenção do médico de família e enfermeiro de 
família penso que melhorou significativamente. No nosso caso não é enfermeiro de família, mas é enfermeiro de 
referência de área geográfica e que também tem sido uma mais valia nesta resposta. Neste momento não se 
obtém uma resposta per si, mas uma resposta em conjunto, não só em termos multidisciplinares, mas em termos 
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de atendimento dos centros de saúde ou da unidade de saúde. A relação passa também por uma 
multidisciplinaridade na capacidade de resposta. 
Articulação multidisciplinar ainda. É necessário que ela seja mais trabalhada, mais desenvolvida. É necessário 
também mais formação aos profissionais. Criação de uma consulta organizada para os adolescentes. Exemplo: a 
professora responsável pela área de promoção de saúde na escola, referia a importância de se disponibilizar 
algum tempo dos adolescentes para se deslocarem voluntariamente ao centro de saúde, com objectivos definidos, 
ou seja, eles terem informação de que nós estamos disponíveis para o seu atendimento, e não apenas para lhes 
fornecer pílulas ou preservativos. Os objectivos passariam pela vinda deles ao centro de saúde para fazermos 
educação para a saúde, sem receitas, sem prescrições. 
O melhor é a disponibilidade dos enfermeiros, o pior é a articulação. 
Nós sabemos que não é por falta de informação que os jovens não aderem a comportamentos adequados. Passa 
mais pelo trabalhar a pressão do grupo, dos pares, a formação da personalidade. Trabalhar lado a lado, eles 
perceberem que estamos aqui, que somos profissionais de saúde mas estamos aqui, não somos os enfermeiros 
que estão lá no gabinete muito bem decorado, estamos aqui sempre que é necessário, respeitando a sua 
individualidade, o sigilo e a confidencialidade dentro das normas do código ético-deontológico e dos direitos do 
utente. O privilégio da proximidade, a disponibilidade demonstrada. 
 
ENTREVISTA 10  
Sexo: Feminino 
Idade: 47 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura em Enfermagem; a frequentar o CESEEC 
Categoria Profissional: Enfª Graduada 
Anos de Serviço: 15 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 3 anos 
 
Falta de informação dos pais e outras vezes acho que é terem coisas a mais. Não sabem como utilizar os meios 
de comunicação que dão muita publicidade e eles às vezes querem experimentar tudo um bocado 
incorrectamente. Indiferente, cabeça no ar, não têm bem noção daquilo que têm de fazer, acho que como todos 
nós já fizemos, só que agora acho que têm coisas e oportunidades a mais e não as sabem utilizar, e às vezes 
fazem as coisas por fazer, para experimentar, porque “dá pica”, por disputa, porque um tem uma coisa o outro 
também tem, e eles querem fazer para ver como é que isso é. Sem noção nenhuma do risco, é mesmo só para 
experimentar. 
Por aquilo que eu tenho visto, aparecem muitas adolescentes grávidas, gravidezes não desejadas, porque as 
miúdas iniciam cada vez mais cedo a actividade sexual, porque há a curiosidade de experimentar, o que recai 
num comportamento de risco. Isto transforma-se num problema para a adolescente que muitas vezes vê-se 
obrigada a abandonar os estudos, é muitas vezes afastada do círculo de amigos porque tem que integrar mais 
cedo o mercado de trabalho, ou ficar em casa a cuidar da criança. A família passa por um processo muitas vezes 
de recusa da situação, por condicionantes culturais e sociais, surgem desconfortos de ordem psicológica e 
afectiva entre jovem e a família, e ainda as consequências de ordem económica.  
Temos dado a conhecer os métodos anticoncepcionais, explicamos tudo, esclarecemos dúvidas, mas eles são 
mais atraídos pelo desconhecido, às vezes incorrectamente. A fácil acessibilidade às drogas, permiti-lhes 
experimentar muito precocemente uma variedade de coisas desde o tabaco, álcool e outras drogas, o que acaba 
por colocá-los em risco.  
Nós poderíamos fazer mais, temos feito muito pouco. Falo por mim, pelo meu centro de saúde, porque não nos 
têm deixado actuar como nós devíamos. Mas temos um papel fundamental a esclarecer os adolescentes, explicar-
lhes, tirando-lhes todas as dúvidas. Fazer ensinos nesse âmbito e ir de encontro aos problemas deles. Não é só 
falar, mas por em prática aquilo que nós falamos, dando mesmo formação, pondo os próprios adolescentes a 
falar, cada um focar os seus problemas, que acho que isso vai tocar mais do que nós só a falarmos. Só a falarmos 
não vamos a lado nenhum. 
Podíamos obter esses ganhos ao informar melhor os jovens. É importante para isso que os enfermeiros tenham 
melhor acesso também à formação. Porque existe um espaço para os adolescentes – o CAJ, que normalmente 
dizem que está aberto, mas passa a maior parte do tempo fechado. Quando os jovens pretendem alguma 
informação e se querem dirigir lá, não sabem horários, não estão suficientemente informados sobre o seu 
funcionamento. Este espaço deveria estar mais tempo aberto ao público. De momento não me parece que no CAJ 
eles sejam devidamente esclarecidos. 
A formação deve ser não apenas aos jovens, mas também aos profissionais que com eles trabalham e convivem 
no dia a dia, no sentido de encontrar sempre as melhores estratégias para motivar nos adolescentes a prática de 
comportamentos saudáveis. 
Um único enfermeiro a trabalhar apenas 5 horas por semana com jovens em todas as escolas da área de 
abrangência do centro de saúde é também insuficiente. Tal como o tempo destinado semanalmente a formação 
que é 1-2 horas, e que se revela insuficiente para o esclarecimento efectivo dos jovens. 
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Na minha opinião, os jovens gostam de saber muita coisa ao mesmo tempo, mas depois quando partem para a 
prática têm muitas dúvidas. No fundo eles questionam muita coisa, mas não sabem bem aquilo que pretendem. 
Há uma grande falta de esclarecimento dos pais e dos professores, mesmo a nível do centro de saúde os médicos 
de família e os enfermeiros não fazem um esclarecimento como deve ser. 
Nós deveríamos estar mais despertos para ir de encontro aos problemas dos adolescentes, e seria importante 
haver mais formação nesse sentido, que acho que existe uma grande falha nesse aspecto. 
Fundamental seria também que a educação para a saúde aos adolescentes não se dirigisse unicamente e 
directamente a eles, mas também aos pais, professores e outros que partilham com eles o seu processo de 
crescimento e desenvolvimento. 
Nas escolas, quando pedem os professores. Acontece que nós dirigimos a formação unicamente aos adolescentes 
e por vezes o mal já vem de casa, e nestas situações seria pertinente uma intervenção também dirigida aos pais. 
Contudo, como a maioria dos pais trabalham, também não aparecem nas actividades educativas.  
Se a comunicação social transmitisse anúncios no sentido da promoção de hábitos de vida saudáveis, isso seria 
muito mais aceite pelos jovens e família, do que ouvirem-nos a nós falar. 
Se o centro de saúde os convocar, eles não estão muito despertos, nem pais nem adolescentes, e são sempre em 
muito pequeno número aqueles que comparecem a uma convocatória. 
Existem 2 escolas que têm um plano de actividades resultante da identificação dos problemas dos jovens, no qual 
o centro de saúde colabora. Nas outras instituições vamos apenas pontualmente quando solicitados. De qualquer 
forma, mesmo para as actividades programadas os recursos humanos revelam-se insuficientes para uma 
intervenção eficaz. 
Devem estar interligadas entre si. No nosso caso, nós fazemos um levantamento de necessidades e em função 
dos problemas identificados (excesso de peso, cáries dentárias, hipertensão, baixa acuidade visual ou auditiva, 
etc.), procedemos ao encaminhamento para as diferentes áreas com as quais estabelecemos parcerias, 
nomeadamente nutricionista, psicóloga e polícia. Quando os nossos parceiros são insuficientes para a resposta 
aos problemas detectados, procedemos ao encaminhamento para o médico de família para que seja solicitada 
consulta de especialidade. Mesmo assim, por vezes os jovens não dão continuidade ao encaminhamento, muitas 
vezes também por culpa dos pais que não estando despertos para os problemas mostram-se pouco disponíveis 
para acompanhar os seus filhos, o que é revelador da pouca motivação para o auto-cuidado e auto-
responsabilização dos cidadãos relativamente à sua saúde. 
Portanto, também passa por mais uma tarefa nossa sensibilizar os pais para a importância da sua colaboração na 
resolução destes problemas, e fazê-los ter a noção das implicações que os comportamentos presentes podem ter 
no futuro dos seus filhos. 
Mais recursos humanos, recursos materiais (nomeadamente viatura para deslocação) e desenvolver maior 
número de parcerias. 
Melhor – disponibilizar um enfermeiro para fazer levantamento de necessidades das populações em matéria de 
saúde. 
Pior – Pouca dignificação deste trabalho de envolvimento na comunidade; as pessoas acham que isto não leva a 
lado nenhum e não são colocados à nossa disposição os recursos necessários ao desenvolvimento de um bom 
trabalho. 
Prevenção de toxicodependência, desenvolvida em parceria com a PSP. Foi identificado numa escola que a 
maior parte dos jovens fumavam “charros”. Os pais desconheciam os tipos de drogas e nem sabiam identificar 
muitas delas. Chegavam a achar que se tratava de talismãs nos bolsos dos filhos. Apesar de muito vigiadas, a 
escola apresentava uma elevada circulação de drogas. 
Sexualidade e planeamento familiar. Ainda que não sejam em número elevado os casos de mães adolescentes, o 
diagnóstico de situação permitiu-nos verificar que as meninas cada vez mais cedo iniciam actividade sexual 
(entre os 10 – 15 anos), e a troca de parceiros é muito elevada, acarretando riscos associados à promiscuidade e 
ao desconhecimento, o que se revela um comportamento de grande risco para os jovens. O que vamos fazendo é 
falar sobre os métodos contraceptivos, o risco de contrair DST e as implicações de uma gravidez não planeada 
nem desejada para o bebé, pais adolescentes e família. 
 
ENTREVISTA 11 
Sexo: Feminino 
Idade: 42 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura CESESP 
Categoria Profissional: Enfª Especialista 
Anos de Serviço: 19 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 11 anos 
 
Impulso e natureza deles. Eles não ouvem nada do que nós dizemos. É a natureza a funcionar e não ouvem 
ninguém. De forma natural, não há barreiras, não há limites, não há regras, a não ser aquelas que nós lhes damos 
como pais, e muitas vezes nem essas funcionam. 
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Familiares, sociais, pessoais. Implicações irreversíveis. A minha vivência permitiu observar a forma como 
algumas famílias viveram processos de mentira, pensando que os seus jovens seguiam o seu percurso de vida 
normal e alguns casos resultaram em prostituição por adesão a comportamentos sexuais de risco. Outros casos 
resultaram em maternidade precoce, com comprometimento da estabilidade familiar e pessoal das jovens que 
muitas vezes também abandonaram os estudos. 
Vigilância no Centro de Saúde, desenvolvimento de competências relacionais, participação na saúde escolar e 
nos programas de escolas promotoras de saúde obriga o enfermeiro a ter uma disponibilidade, a ser um bocado o 
relações públicas, e exige uma série de competências da parte dele (enfermeiro) que muitas vezes não tem. 
Actividades orientadas para a promoção de saúde, actividades relacionadas com o consumo de tabaco, álcool, 
droga, saúde individual. 
Actividades que deveriam ser privilegiadas pela necessidade de intervenção que se revela necessária, não são 
realizadas porque só se vai às escolas quando há tempo. Não existe um planeamento efectivo. Isto requer 
também as competências que referi, relacionais, técnicas, etc., bem como o desenvolvimento de estratégias de 
marketing. É importante uma boa cooperação entre técnicos de saúde e professores, é preciso que consigamos 
“vender” o nosso “produto”. Com os jovens temos que desenvolver intervenções com aplicação de estratégias de 
marketing para podermos competir com a publicidade actual. As nossas armas são muito poucas para competir 
com eles. Temos que ter algumas noções no terreno, é preciso saber trabalhar com os jovens, desenvolver 
estratégias atractivas para “vender” o nosso “produto”, que é a saúde. Contudo as limitações são enormes e 
temos de fazer verdadeiras corridas contra o tempo para dar cumprimento a um programa que tem determinados 
objectivos e cada um tenta dar o seu melhor. Não é o que gostaríamos, mas face aos recursos que temos é o que 
se faz. 
Na minha instituição faz-se saúde escolar sempre que há disponibilidade para sair do centro de saúde. 
Ao longo do tempo vamos fazendo avaliações que permitem verificar a continuidade do nosso trabalho a médio 
prazo, com obtenção de melhores índices de saúde. Digamos que a eficácia das intervenções vai sendo avaliada 
ao longo do tempo. 
Devem ter uma relação intersectorial, multidisciplinar. Contudo continuamos a estar cada um voltado para si 
mesmo. Cabe então aos enfermeiros ser polivalentes para dar resposta a tudo. Enquanto não arrumarmos a casa 
não conseguimos trabalhar em equipa. É importante um diagnóstico de situação inicial, planeamento de 
actividades bem programadas no tempo e avaliação da eficácia das intervenções. 
Falta arrumar a casa. Precisamos de médico na equipa de saúde, mas com intervenção activa, não apenas para 
assinar papéis. Tempo. Mais recursos e o assumir de papéis de cada interveniente da equipa multidisciplinar. 
Não há planeamento e organização multisectorial. As coisas foram criando corpo por intervenções de 
enfermagem, até serem presentemente reconhecidas pelos médicos que então colaboram colocando o seu nome 
em projectos. 
Intervenções a nível de escola, turma a turma, com temáticas identificadas pelos professores como prioritárias. 
Os jovens são receptivos, colocam algumas questões.  
Um gabinete de apoio aos jovens na escola seria muito importante, mas os recursos que temos não permitem que 
tenhamos capacidade de resposta.  
 
ENTREVISTA 12  
Sexo: Feminino 
Idade: 42 anos 
Habilitações académicas: Licenciatura CESEESIP 
Categoria Profissional: Enfª Chefe 
Anos de Serviço: 19 anos 
Anos de serviço na área da promoção de saúde dos adolescentes: 3 anos 
 
 
Os motivos podem derivar de factores internos – ligados com o próprio adolescente, e externos – que têm a ver 
com a família ou a própria comunidade. Relativamente aos factores internos e nomeadamente no que respeita aos 
consumos de drogas ilícitas, psicotrópicos, álcool ou mesmo comportamentos de risco a nível sexual, penso que 
a curiosidade será um factor que favorece a experimentação.  
Por outro lado, a manutenção de comportamentos de risco poderá ser a insegurança, depressões, insatisfações, 
alteração de auto-estima, falta de controlo (a pessoa pode experimentar, mas repete o comportamento sem 
exercer qualquer auto controle sobre o mesmo para largar e esse comportamento acaba por representar um risco). 
Outros factores são o fracasso escolar, a não integração nos grupos de escola / amigos, e alguma predisposição 
biológica até para o risco. 
Os factores externos passam pela opinião de amigos, a necessidade de pertencer a um determinado grupo que já 
tem por hábito alguns comportamentos, fácil acesso a drogas e substâncias psicoactivas, a moda (muitas vezes os 
adolescentes têm tendência a copiar comportamentos dos próprios ídolos, e aí a comunicação social, 
nomeadamente a TV, as bandas musicais, os actores, são um veículo para a adesão a determinados 
comportamentos). As crianças aprendem por imitação (no exemplo do futebol – passa uma imagem de 
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agressividade, linguagem menos própria; no exemplo dos morangos com açúcar, passa uma imagem, quer dos 
pais quer dos professores, muito negativa. Pode haver boa intenção ao mostrar alguns problemas que têm de ser 
debatidos, mas por outro lado, o papel e a caracterização atribuída por exemplo aos professores não é a melhor e 
isso repete-se episódio após episódio – professores com comportamento duvidoso, ou velhos caquécticos, ou 
demasiado liberais, sempre figuras desadequadas. Passa a mensagem da importância de recorrer aos serviços de 
saúde, debate-se a questão do aborto e informa-se sobre a pílula do dia seguinte, mas dão mais ênfase aos 
comportamentos e atitudes dos jovens do que à prevenção de comportamentos de risco, à defesa de valores na 
sociedade e ao respeito pelas figuras educativas, o que me deixa bastante desiludida. O que apresentam são, na 
maior parte, famílias disfuncionais, ou evidenciam aspectos negativos da relação com os pais, ou aquela imagem 
do pai punitivo, pouco compreensivo. Tenho algum receio que os jovens apreendam isto como seja um problema 
geral – os pais não percebem nada do assunto; e que não compreendam aquilo que poderá ser a mensagem que 
os produtores da novela pretendem transmitir. O que eles poderão depreender desta mensagem é que os pais são 
uns maçadores, uns “bota de elástico”, não os compreendem e eles é que estão certos. 
Explora-se ao máximo os defeitos dos professores, os defeitos dos pais, as influências negativas dos amigos, 
enquanto há outros valores que não são explorados, e trata-se de uma novela de grande audiência nas camadas 
mais jovens. 
Mas nas próprias escolas não se investe em actividades de prevenção de comportamentos de risco e que 
desenvolvam o sentido de responsabilidade dos jovens. Não são actividades orientadas para orientar os próprios 
alunos no sentido da adopção de comportamentos saudáveis. No fundo também nas escolas se dão aulas com 
mais ênfase no cumprimento de conteúdos programáticos. Disciplinas como Área de Projecto e Formação Cívica 
poderiam ser programadas para o desenvolvimento de actividades orientadas para a adesão a comportamentos 
saudáveis, de valores e cidadania. 
Também há falta de regras claras e sanções disciplinares claramente definidas. Elas são ambíguas e a opinião 
geral, de pais e professores com quem contacto, é de que são muito permissivas relativamente aos 
comportamentos desviantes, sejam lá de que tipo for.  
Por outro lado, a nível da comunidade verifica-se a existência de estabelecimentos comerciais muito próximos 
das escolas, onde ocorre a venda livre de álcool, tabaco e que acaba por deixar os miúdos muito mais expostos 
ao risco. Há legislação neste sentido, mas todos sabemos que ela não é de todo cumprida. Eu soube 
inclusivamente que existem cafés que vendem cigarros avulso e particularmente aos jovens. A comunidade 
deveria denunciar estes casos.  
Os jovens também não são ocupados e a desocupação favorece comportamentos de risco. As crianças passam 
muito tempo na rua, sem nada para fazer, sem actividades desportivas/ recreativas, e isso é um factor importante 
a ter em conta. 
Falta de consciência do problema dentro da comunidade, leis pouco penalizadoras, circulação de drogas ilícitas 
sem denúncia, populações pobres em dinheiro, mentalidade e princípios de cidadania, desemprego são também 
factores associados a esta problemática. Em Mesão Frio, sobretudo as mulheres, têm poucas perspectivas de 
emprego. Outros factores ainda são os genéticos, descritos na literatura, a falta de apoio familiar aos jovens – por 
motivos de ordem laboral os pais vêem-se muitas vezes obrigados a estar ausentes, entregando os filhos ao 
cuidado de instituições (infantários, colégios, etc.). Pouco é o tempo que os pais criam espaço para estar com os 
filhos, debater problemas, fornecer informação e dar o apoio devido.  
Depois também temos profissionais a trabalhar em instituições que não têm as qualificações que deveriam ter, 
nem dão apoio na orientação das actividades, e eu acho que isto é básico. Aparentemente ficamos de consciência 
tranquila porque temos os nossos filhos “guardados”, mas no fundo eles estão é um pouco “encaixotados” à 
espera do final do dia para os pais os irem buscar. E inevitavelmente chega-se a esta altura e os jovens sentem a 
falta de apoio e da supervisão da família.  
Por outro lado há os exemplos que os próprios pais dão da violência doméstica, e as crianças aprendem por 
imitação, daí que aprendam comportamentos de violência nestes casos. Tal como comportamentos de consumo 
de álcool e tabaco. 
Nunca perguntei a nenhum adolescente como encara os seus comportamentos, nem a minha experiência se 
desenvolveu muito perto deles ou em número suficiente para com alguma consistência responder a esta questão. 
Contudo, a ideia que eu tenho é que eu tenho é que eles não encaram os comportamentos que nós determinamos 
como comportamentos de risco, como sendo de facto comportamentos de risco. Ao mesmo tempo que os têm 
pensam ter o poder de os controlar, daí que seja uma forma normal de se comportar. Não têm a capacidade de 
identificar esses comportamentos como sendo de risco, mas parece-lhes normal, tanto mais quanto mais 
próximos da sua realidade ocorra a prática destes comportamentos. 
Numa situação em que o jovem já evidencia comportamentos de risco e a família tem conhecimento, a família 
poderá sofrer um período mais ou menos longo de instabilidade, de conflitos, sentimentos de vergonha perante 
os vizinhos e amigos – isto numa fase em que está diagnosticada já a situação de risco daquele jovem. A família 
por sua vez não sente competência para resolver essa situação que gera também grande insegurança. As famílias 
também não estão elucidadas sobre o que fazer e a quem recorrer. 
Não há na comunidade instituições ou pessoas que apoiem as famílias numa situação destas. È uma situação 
muitas vezes caótica, mas também depende de como a família vive este comportamento; mas eu imagino uma 
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situação destas na minha família e acho que as repercussões eram precisamente essas, o conflito com o próprio 
jovem, conflito entre os pais que podem ser até divergentes em termos de atitudes e opiniões, até o conflito com 
outros filhos, as outras crianças acabam por sentir as consequências daquele problema. 
No adolescente essa situação, que é conflituosa e problemática, também não ajuda muito à resolução, isto no que 
diz ao aspecto relacional. Outras consequências podem ser a nível físico em termos de saúde. 
Na minha vida profissional, e ainda em relação à família, deparei-me, p. ex., com duas situações diferentes. 
Numa família, os pais entraram num processo de quase ruptura com o jovem e num processo de conflito com as 
outras crianças mais novas, em outra os pais continuaram a desvalorizar o problema, não sei se como um 
mecanismo de defesa ou pela consciência da falta de controlo, ou se acreditam que não se trata de um 
comportamento de risco e acabam por encarar o problema da mesma forma que o próprio jovem. As famílias 
reagem de maneira diferente, mas as implicações são graves a nível da relação, a nível de saúde do jovem e da 
própria família. 
Os enfermeiros têm um papel importantíssimo, se não for o profissional que mais e melhores condições reúnem 
para desenvolver actividades no âmbito da promoção da saúde. Mas da minha experiência, do que vejo e vou 
sabendo a nível dos centros de saúde, não se faz muito daquilo que se deveria fazer. Os enfermeiros acabam por 
gastar o tempo todo, ou a maior parte, a cumprir aquilo que a estatística nos pede, mais do que a organizar 
actividades e a identificar problemas na comunidade e a ter um papel activo de intervenção na própria 
comunidade. De qualquer maneira é aqui e nos enfermeiros que a promoção assenta. Da minha experiência no 
concelho de Mesão Frio, e enquanto enfermeira da equipa de saúde escolar, verifico também que o meu tempo 
acaba por ser absorvido em grande parte por funções de gestão, restando pouca disponibilidade para sair. Por 
outro lado também me deparo com outros problemas a nível das escolas. Não é fácil a equipa de saúde escolar 
entrar nas escolas, e estas também são o meio de eleição para intervir a nível dos jovens, porque eles estão em 
grupo e é lá que se encontra o maior número de jovens do concelho. De qualquer forma, apesar do importante 
papel dos enfermeiros nas actividades de promoção da saúde, outros elementos e entidades devem estar 
empenhados na resolução desta problemática, nomeadamente as escolas, e trabalhar em conjunto os vários 
problemas. Os enfermeiros aqui poderiam era ser os elementos dinamizadores, porque muitas vezes a escola 
prende-se muito com as aulas que é preciso dar, os programas que é necessário cumprir, nós enfermeiros nos 
centros de saúde com as consultas, e não há ninguém que desenvolva um projecto com algum sentido na área da 
promoção da saúde. E aqui os enfermeiros, nomeadamente aqueles que integram as equipas de saúde escolar, 
devem ter um papel preponderante. 
Na prática, apesar da autonomia que o exercício profissional confere aos enfermeiros, não é bem assim, e não é 
só por culpa dos outros, também é culpa nossa. E já que falamos de equipas de saúde escolar, prevê-se que esta 
tenha um coordenador – que é um médico – e que é leito pela direcção. P.ex., na nossa realidade, aqui o médico 
que faz parte da equipa de saúde escolar é o delegado de saúde, que tem imensas outras coisas para fazer.  
Os enfermeiros até têm previsto no conteúdo funcional da sua carreira as funções que têm a ver com promoção 
de saúde, claramente definidas. Contudo, parece que alguns desconhecem isso e não valorizam. Mas se calhar 
também é culpa nossa, não valorizar essas funções e não lhes dar visibilidade. E se na realidade houver 
actividades de promoção da saúde a realizar por enfermeiros é bem que eles se habituem a fazê-las com algum 
rigor e a dar-lhes visibilidade, porque senão ninguém sabe sequer que são feitas. 
De facto os enfermeiros podem contribuir para ganhos em saúde. Nomeadamente ao nível do trabalho 
desenvolvido em Mesão Frio nós não temos trabalhado muito a área dos comportamentos de risco e também não 
temos intervido muito ao nível dos adolescentes, mas posso dizer que quisemos entrar na escola e desenvolver 
um projecto. Após uma intervenção no sentido de identificar problemas, nomeadamente fazer um levantamento 
sobre os hábitos de consumo relativos ao tabagismo e identificação de factores de risco naqueles jovens. Tratava-
se de uma investigação acção, onde depois do diagnóstico inicial se iriam definir intervenções em colaboração 
com a Escola nacional de saúde pública (colaboradora no projecto, para esses jovens, e mais tarde, daqui a 2 
anos, prevíamos voltar a avaliar. Contudo, quando fui tratar os dados apercebi-me que se exerceu algum tipo de 
influência nas respostas dadas pelos jovens. Os questionários foram aplicados apenas por professores. Na 
verdade vemos jovens a fumar por aí, nos recreios e pelos cantos, a ali nos questionários parece que ninguém faz 
isso. Nem fumavam, nem tinham experimentado. Houve muito provavelmente boa intenção de todas as partes 
envolvidas, mas a estratégia falhou. Eu entendia que deveria ter sido eu ou alguém de fora da escola a 
acompanhar o processo de recolha de dados, mas o Conselho directivo não aceitou e o processo falhou em vários 
aspectos. Houve a intenção, mas o processo foi mal conduzido porque a escola esteve intransigente à entrada de 
outros parceiros de fora, e um projecto que poderia ser muito interessante desmotivou toda a gente. E tudo isto 
são obstáculos aos ganhos em saúde. Se não conhecemos os problemas também não podemos intervir sobre eles 
e também não podemos andar a saltitar de projecto em projecto. E tudo isto porque são outros a conduzir. Eu 
pretendia avançar com um projecto local, em menor dimensão e com alguma autonomia, e de repente vem o 
centro regional com um outro para avançar. E isso vai fazer com que nós, equipa de saúde escolar, tenhamos 
uma falta de credibilidade nas escolas. 
É também muito importante que os enfermeiros desenvolvam competências na área da investigação e 
investigação acção. Desenvolvam investigação na comunidade, identifiquem problemas de forma a intervir de 
forma consistente na direcção de ganhos em saúde como principal objectivo. 
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Identificar as situações problema, definir as intervenções que devem ter uma monitorização e avaliação sérias. 
Motivação, pela falta de seriedade nos processos. Dado esse fracasso que anteriormente referi e aos fracassos 
sucessivos condicionados por factores de vária ordem, acabamos por desmotivar. Por outro lado o único 
interveniente a nível de saúde era eu, e com uma perspectiva diferente dos outros actores, e não foi possível 
conciliar. A nível de consulta de vigilância de saúde infantil e juvenil tem outro problema, porque apesar de 
sermos importantes enquanto enfermeiros continuamos a não ser capazes de dar resposta sozinhos. O esquema 
segue muito bem até aos 5 – 6 anos, mas depois são muito poucos os jovens que vão ao centro de saúde que 
deveriam fazer novo exame global de saúde aos 11 – 13 anos e não comparecem. Vêm fazer as vacinas, mas o 
exame global de saúde, nem jovens, nem as mães estão devidamente sensibilizados para a sua importância, nem 
o centro de saúde desenvolve essa sensibilidade. 
As intervenções dos enfermeiros não podem resumir-se à realização de palestras, a investigação é fundamental 
como forma de definir intervenção. É importante planear intervenções em parceria, desenvolver projectos de 
investigação e intervenção. Para mim a intervenção primordial começa por ser identificar necessidades para 
definir estratégias que traduzam ganhos em saúde na população de adolescentes. E este é um problema que não 
está apenas nas mãos dos enfermeiros, nem nós somos a solução para este problema. 
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ANEXO IV 
Grelha de categorização 
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COMPORTAMENTOS DE RISCO DOS ADOLESCENTES 
 

Razões conducentes à prática de 
comportamentos de risco pelos 

adolescentes 

− Querem ser o topo do mundo (E1) 
− Acham-se imortais, nada lhes acontece (E1, E9)                        
− Questão educacional, familiar, religiosa, política, social /falta de valores 

de referência (E1, E7, E10, E12) 
− Curiosidade/ querer experimentar (E2, E5, E7, E8, E10, E12) 
− Competitividade escolar (E2) 
− O marketing, a moda e a imitação dos ídolos (E2, E10, E12) 
− Acessibilidade a todo o tipo de produtos nocivos à saúde (E2, E7, E12) 
− Afirmação/ auto afirmação (E2, E3, E4, E5, E6) 
− Demissão do papel parental na educação dos jovens (E2, E7, E12) 
− As transformações/mudanças próprias da idade (E3, E4, E6, E12) 
− Influência do grupo de pares/ necessidade de pertença e aceitação (E3, 

E6, E7, E12) 
− Querer ser/sentir-se adulto (E3, E4)  
− Insegurança (E4, E12) 
− Mudanças no contexto familiar/ influência familiar (E2, E5, E6, E12) 
− Aventura/ desafio/ rebeldia (E7, E8, E9) 
− Insatisfação pessoal (E7, E12) 
− Oportunidade/desocupação (E7, E12) 
− Falta de informação/ informação distorcida (E8, E10) 
− Despertar para o mundo (E8) 
− Impulso/ falta de controlo (E11, E12) 
− Natureza a funcionar/ não ouvem ninguém (E11) 
− Fracasso escolar (E12) 
− Predisposição biológica para o risco (E12) 
− Falta de qualificação/competência de profissionais na área da educação 

(E12) 
− São irreverentes/ são os melhores, os donos do mundo e da verdade/ auto 

afirmação (E1, E2, E3, E4, E5, E8) 
− Natural/ normal (E1, E3, E4, E7, E9, E11, E12) 
− O importante é viver em pleno o momento (E2) 
− Acreditam que com eles está tudo sob controlo e nada de mal lhes 

acontece/ não têm noção do risco (E2, E4, E5, E7, E8, E10, E12) 
− Desafio/ “dá pica” (E5, E10) 
− Forma de serem considerados adultos (E4, E6) 
− Forma de aceitação no grupo de pares (E5) 
− Acham-se invencíveis (E8) 

Consequências/implicações para o 
adolescente e família 

 

− Implicações na saúde física do adolescente, na saúde psicológica, a 
nível social e económico do adolescente e família (E1, E2, E3, E4, E5, E9, 
E10) 

− Doenças, sofrimento, dor, incapacidade, morte, destruturação familiar, 
menor produtividade no trabalho, menor rendimento familiar, custos ao 
adolescente, família e sociedade (E2) 

− Comportamentos familiares de risco, aumentam a probabilidade de 
imitação dos mesmos e de gerar adolescentes com comportamentos de 
risco; Famílias menos preparadas para lidar com esta problemática 
geram dificuldade de diálogo e afastamento dos jovens em relação à 
família; Comportamentos de risco geram problemas a nível social, 
familiar e emocional, a família sofre desgaste emocional, a relação com 
o jovem é de falta de confiança, surgem problemas económicos, 
marginalização, problemas de saúde (E3, E4) 

− Conflitos nas famílias, com professores, com colegas, com o ambiente e 
a sociedade, marginalização, desadaptação, desajustamento (E4) 

− Na família conflito, desagregação, vergonha; No adolescente, rejeição, 
marginalização, isolamento (E5, E8, E12) 

− Aumento da mortalidade e da morbilidade nos adolescentes; Maiores 
encargos económicos para a família, incompatibilidades com os jovens 
e conflitos familiares (E6)  

− Gravidez precoce, DST, dependência de álcool/tabaco/drogas, 
afastamento social, marginalização, abandono escolar, disfunções 
familiares e desequilíbrios económicos (E7, E9, E10, E11) 
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GANHOS EM SAÚDE: CONTRIBUTO DOS ENFERMEIROS 
 

− Desenvolver um trabalho sustentado no âmbito da promoção de saúde dos adolescentes – identificação dos problemas na 
população de adolescentes, definição de objectivos para obtenção de ganhos em saúde, definição de estratégias e o 
desenvolvimento das acções pertinentes e necessárias à consecução dos objectivos (E1, E12) 

− Agentes motivadores e dinamizadores para a adopção de comportamentos saudáveis em toda a comunidade. Mais 
autoridade nas decisões que implicassem elevar o nível de saúde (E2, E12) 

− Papel de relação de ajuda, de orientação e escolha de estratégias para fazer face aos novos desafios nesta fase da vida (E3, 
E4, E5, E8, E10) 

− Como enfermeiro de família, seguimos o indivíduo desde o nascimento e ao longo de todo o ciclo vital, privilegiamos a 
educação para a saúde falando sobre os aspectos que parecem importantes no momento, face aos problemas identificados. 
Fundamental saber aproveitar todas as oportunidades que temos no contacto com as pessoas para fazermos promoção 
para a saúde. Quando o enfermeiro vai ao domicílio não deve ir direccionado para um indivíduo, mas para a família no 
todo (E4) 

− Muito importante a nossa intervenção a nível individualizado, tendo por base o respeito pela privacidade e 
confidencialidade, criando espaço próprio de atendimento aos jovens (E4, E8) 

− Cabe ao enfermeiro o papel de formador/educador e orientador dos adolescentes, tendo ainda por função neste processo 
articular com outros parceiros (pais, professores, psicólogo, assistente social, médico de família, e outros) no sentido de 
contribuir para a resposta necessária às necessidades identificadas (E4, E5, E12) 

− Os enfermeiros devem facilitar o desenvolvimento de jovens saudáveis, felizes e prepará-los para assumir o seu lugar de 
adultos na sociedade (E6) 

− O enfermeiro deve ser o elo de ligação entre os adolescentes, a família e a escola, pois estes são elementos de referência e 
proximidade quanto à saúde dos adolescentes. As actividades destinadas aos jovens não devem iniciar neles mas sim no 
seio familiar para se mudarem comportamentos na família, e a longo prazo para as crianças virem a ter um papel e 
respectivo desempenho como futuros pais (E7) 

− Importantíssimo. Mas a promoção de saúde dos adolescentes não é uma área privilegiada em termos de organização, não 
tem sequência, não há uma sistematização. Não há uma linha condutora, tal como há na consulta de saúde infantil, com um 
esquema de registo de parâmetros e ensinos. Nós enfermeiros somos um grupo profissional de eleição, ou que por outro 
motivo de vigilância de saúde, estamos em situação privilegiada no atendimento a este grupo etário, pela proximidade do 
contacto (E9) 

− Vigilância no Centro de Saúde, desenvolvimento de competências relacionais, participação na saúde escolar e nos 
programas de escolas promotoras de saúde (E11, E12) 

− Trabalhando a todos os níveis de cuidados de saúde (centros de saúde e hospitais), desenvolvendo consultas de 
enfermagem estruturadas dirigidas aos adolescentes (E1, E5, E9) 

− É importante que os técnicos que trabalham com os jovens tenham a formação necessária para o desenvolvimento das 
actividades no âmbito da promoção de saúde neste grupo (E1, E5, E10) 

− As actividades não podem passar apenas pelo debitar de informação, mas sim pela identificação de necessidades e o 
desenvolvimento de estratégias que promovam a adopção de atitudes e comportamentos de saúde positivos (E1, E6, E10) 

− Apostar mais na promoção de saúde efectiva (E2, E6) 
− Identificar quais os jovens que têm problemas, quais os tipos de problemas, acompanhá-los e avaliar o seu 

acompanhamento (E3) 
− Aproveitando todas as oportunidades de contacto com os adolescentes (E4) 
− Se investirmos ao longo da vida do indivíduo nos aspectos de alimentação, higiene, hábitos de vida saudáveis, teremos no 

futuro jovens e adultos mais saudáveis (E4) 
− Estabelecendo relação de ajuda e confiança com os adolescentes, num ambiente de privacidade, de boa intercomunicação 

relacional procurando dar resposta às suas necessidades (E4, E6) 
− Fazer diagnósticos de situação (nº de gravidezes precoces, idade de início da actividade sexual, DST sua incidência e 

prevalência); informar os jovens dos perigos que advém de alguns comportamentos de risco; proporcionar formações 
conjuntas com pais e jovens para poderem manifestar-se ambos os grupos; aplicação de questionários de avaliação das 
actividades; reuniões conjuntas com jovens e professores; aplicação de jogos relacionados com os comportamentos de 
risco para uma melhor aprendizagem; demonstração de técnicas; saberem escutar os medos e receios que os jovens têm do 
presente e do futuro (E7) 

− É preciso envolver os jovens e co-responsabilizá-los pela sua própria saúde e comportamentos. Temos que estar com eles, 
programar as actividades com eles e de acordo com a necessidade e a vontade por eles manifestada, porque na verdade 
eles não têm falta de informação, têm talvez mais falta de motivação para aderir a comportamentos saudáveis (E7) 

− É preciso desenvolver intervenções estruturadas com base em diagnósticos de situação, em objectivos claros e mensuráveis 
(E7, E12) 

− Com a implementação de um programa específico de vigilância de saúde neste grupo etário. A saúde escolar tem a função 
de identificar a necessidade para encaminhar o jovem para o centro de saúde. O centro de saúde tem que estar preparado 
para dar a resposta adequada (E9) 

− Através de actividades orientadas para a promoção de saúde, actividades relacionadas com o consumo de tabaco, álcool, 
droga, saúde individual (E11) 

− É muito importante que os enfermeiros desenvolvam competências na área da investigação e investigação acção. 
Desenvolvam investigação na comunidade, identifiquem problemas de forma a intervir de forma consistente (E11) 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS DOS ENFERMEIROS EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 
DOS ADOLESCENTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como devia ser 

desenvolvida 

 

− Deveria ser desenvolvida com maior disponibilidade de tempo, com mais recursos humanos (E1) 
− Deveria existir maior intervenção das famílias e da escola em todo o processo de educação para a 

saúde. As instituições deveriam também participar no sentido de ajudarem no cumprimento dos 
programas de saúde (E2, E3) 

− Fazendo diagnósticos de situação da saúde dos jovens, intervindo em acções multidisciplinares 
que vão de encontro às necessidades identificadas, e avaliando a eficácia das intervenções (E1, E4, 
E5, E7, E12) 

− Com a intervenção de profissionais de saúde em meio escolar, formando e informando sobre 
hábitos de vida saudáveis, controlando a qualidade dos alimentos oferecidos aos jovens a nível de 
bar e cantina escolar, envolvendo a comunidade e comunicação social em campanhas de 
promoção da saúde e a prevenção de comportamentos de risco na adolescência (E4) 

− Através de uma consulta de vigilância do adolescente, composta por uma equipa multidisciplinar 
com a formação necessária à intervenção nesta área (E5) 

− Através de um gabinete de atendimento aos adolescentes, a funcionar na própria escola, onde os 
jovens sejam convidados e motivados a colocar as suas dúvidas e a falar das suas preocupações, 
contando com um atendimento individual e personalizado e com o apoio de uma equipa 
multidisciplinar capaz de dar resposta às necessidades identificadas (E6) 

− Deve ser desenvolvida de forma estruturada, sistematizada e devidamente sustentada com base 
num levantamento de necessidades (E8, E9) 

− Não deve ser dirigida unicamente e directamente aos jovens, mas também aos pais, professores e 
outros que partilham com eles o seu processo de crescimento e desenvolvimento (E10) 

− Deveríamos estar mais despertos para ir de encontro aos problemas dos adolescentes, e seria 
importante haver mais formação nesse sentido (E10)  

− Requer competências relacionais, técnicas, etc., bem como o desenvolvimento de estratégias de 
marketing É importante uma boa cooperação entre técnicos de saúde e professores. Temos que ter 
algumas noções no terreno, é preciso saber trabalhar com os jovens, desenvolver estratégias 
atractivas para “vender” o nosso “produto”, que é a saúde. (E11) 

Como é 

desenvolvida 

− De forma muito pontual e de acordo com a solicitação das escolas. A identificação das 
necessidades é feita pelas escolas que depois definem connosco o plano de intervenção para o ano 
lectivo. (E1,E5,E6, E10) 

− Nem todos os enfermeiros participam de igual forma nas actividades de promoção de saúde, por 
falta de estratégias motivadoras e compensadoras. Aposta-se prioritariamente no tratamento, pois 
é uma área em que se pode imediatamente medir o trabalho desenvolvido pelos enfermeiros. (E2) 

− Nas consultas no seio familiar. (E3) 
− No início de cada ano lectivo procuramos no âmbito da saúde escolar identificar os principais 

problemas. (E4) 
− Desenvolvemos ensinos individualizados em função dos problemas identificados, no momento da 

realização do exame global de saúde. (E4) 
− Desenvolvemos acções de educação para a saúde sobre vários temas de acordo com as 

necessidades identificadas a adolescentes e pais. (E4) 
− Intervimos nas ementas das cantinas escolares. (E4) 
− Desenvolvemos acções de educação também a auxiliares de educação nas escolas. (E4)  
− A nível de consulta, temos apenas a consulta de planeamento familiar. (E5,E6, E7) 
− É feito com base no conhecimento da matéria que cada um tem, ou na forma como já viu fazer, ou 

na motivação de cada um para investigar e estudar sobre esta área, não existe formação e 
intervenção devidamente dirigida e programada. (E5) 

− O atendimento vai sendo feito num âmbito geral, sendo os ensinos direccionados para os 
problemas identificados. (E6) 

− Temos um projecto intitulado “Espaço Jovem”, onde temos parceria com uma Escola EB 2,3, onde 
divulgamos todos os anos o referido espaço e nos dispomos a colaborar com a formação na área 
da saúde. (E7) 

− Temos ainda um e-mail onde os alunos colocam as suas dúvidas e nós semanalmente respondemos. 
(E7) 

− Está basicamente canalizada para a saúde escolar, no desenvolvimento de parcerias com algumas 
escolas onde procuramos desenvolver esse trabalho de forma estruturada e sustentada. (E8,E9)  

− Dirigimos a formação unicamente aos adolescentes. (E10) 
− Faz-se saúde escolar sempre que há disponibilidade para sair do centro de saúde. (E11) 
− Os jovens vêm fazer as vacinas, mas o exame global de saúde, nem jovens, nem as mães estão 

devidamente sensibilizados para a sua importância, nem o centro de saúde desenvolve essa 
sensibilidade. (E12) 
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Relação entre as 

diferentes 
actividades das 

práticas 
educativas 

− Deve haver uma adequada articulação entre o conhecimento teórico e a prática (E1) 
− Não devemos transmitir ideias utópicas no contacto com os jovens, mas falar-lhes de coisas viáveis 

(E1) 
− Torna-se fundamental articular com as escolas, desenvolvendo projectos de parceria entre escolas e 

centro de saúde, no sentido de realizar actividades de promoção de saúde dos jovens nos vários 
âmbitos (E3) 

− As práticas educativas devem resultar de uma adequada identificação de necessidades dos 
adolescentes e ir de encontro a essas necessidades com intervenções dirigidas ao jovem, família, 
escola e até comunidade, articulando com parceiros indispensáveis ao sucesso das intervenções, 
que podem ser outros profissionais de saúde, professores, pais, algumas instituições locais, e outros 
(E1, E2, E4, E5,E8,E9,E10,E11,E12) 

− São actividades que devem ter continuidade, porque muitas vezes identificam-se necessidades e 
depois não se faz intervenção, ou faz-se intervenção e depois não se avalia a qualidade e a eficácia 
da mesma (E6, E11) 

− As diferentes actividades que compõem as práticas educativas devem estar interligadas, 
complementarem-se umas às outras e proporcionarem aos adolescentes uma relação de ajuda e 
envolvê-los mais nessas actividades para lhes permitir aumentar a auto-estima, fortalecendo assim 
a sua personalidade, e dessa forma aprenderem a dizer não às situações que possam agravar a sua 
condição física e mental (E7) 

− Deve haver um esforço conjunto na motivação para ocupação de tempos livres alternativos, 
devidamente organizados, tais como: prática de desporto; convívios saudáveis com amigos/jovens -  
Porque estas práticas trazem uma alegria duradoura (E7)  

− É ainda importante que não sejam dispendidos esforços em intervenções soltam, porque só uma 
actividade devidamente estruturada e com objectivos bem definidos pode traduzir os ganhos em 
saúde pretendidos (E8) 

 

O que falta na 

Instituição 

 

 

 

 

− Faltam recursos humanos (E1,E4,E5,E6,E8,E10,E11) 
− Faltam recursos materiais (E1,E4,E5,E6,E10,E11) 
− Mais motivação para os profissionais (E2,E7,E12) 
− Tempo suficiente para organizar as actividades (E2,E4,E5,E7,E11) 
− Formação aos enfermeiros (E2,E6, E9,E12) 
− Maior articulação multidisciplinar – centro de saúde, escola, família, comunidade e outros 

(E3,E9,E12)  
− Falta uma consulta organizada dirigida ao adolescente (E5,E9,E12) 
− Planeamento e organização de actividades de formação para os adolescentes (E5,E6,E12) 
− Melhor gestão do tempo (E6,E12) 
− Rentabilizar melhor os recursos humanos (E7) 
− Gerir melhor os meios e recursos (E8) 
− É preciso vontade para que as coisas aconteçam (E8) 
− Desenvolver maior número de parcerias (E10) 
− Falta arrumar a casa (E11) 
− O assumir de papéis de cada interveniente da equipa multidisciplinar (E11,E12) 
 

O que está melhor 

e pior organizado 

 

 
Melhor: 
− Motivação por parte dos técnicos, às vezes trabalha-se até por “carolice” (E1,E2 

E3,E4,E6,E7,E9,E12) 
− Articulação em equipa (E1,E3,E4) 
− Articulação multidisciplinar (E4) 
− Consulta de vigilância de saúde (E4) 
− Intervenção junto dos jovens, família e comunidade escolar (E4)  
− Programa de saúde escolar (E4,E5,E8)  
− Maior motivação das escolas para trabalhar em parceria com os serviços de saúde (E6) 
− Levantamento de necessidades da população em matéria de saúde (E10) 
 
Pior: 
− Escassos recursos humanos (E1,E4,E8,E12) 
− Escassos recursos materiais (E1,E4,E8,E12) 
− Falta de tempo (E1,E2,E4,E8,E12) 
− Desenvolver mais contacto e actividade fora do CS (E3) 
− Consulta de vigilância de saúde do adolescente (E5,E8,E12) 
− Articulação em equipa – médicos, enfermeiros (E6,E11) 
− Articulação multidisciplinar (E7,E9,E12) 
− Planeamento (E7,E11) 
− Credibilidade no trabalho desenvolvido pelos enfermeiros na comunidade (E10) 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PRIORITÁRIAS 
NA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE DOS ADOLESCENTES 

 
 
 
− Essencialmente em três áreas: sexualidade, alimentação e os consumos – álcool, tabaco, drogas ilícitas (E1) 
− A Vigilância de Saúde nas idades preconizadas (E2) 
− O cumprimento do Programa Nacional de Vacinação; Trata-se de reduzir as principais causas de morbi-mortalidade nos 

adolescentes contribuindo para manter um bom nível de saúde nas populações (E2) 
− A implementação dos programas relacionados com a adopção de hábitos de vida saudáveis os quais estão incluídos no 

Programa de Saúde Escolar e que as politicas de saúde recomendam nas áreas de: Consumo de substancias nocivas, álcool, 
tabaco e outras toxicodependências; Saúde oral; Estilos de vida saudáveis; Educação para a segurança e saúde; Qualidade 
ambiental; Promoção de saúde e prevenção das DTS (E2,E3,E4,E5,E6,E7) 

− As estratégias locais de saúde são fundamentais, permitindo o envolvimento de autarquias, escolas, centros de saúde, 
associações de jovens, associações de comerciantes, rádio local, associações culturais, no sentido de atingir metas de saúde 
(E2,E3,E5) 

− Intervenções junto dos jovens de âmbito adaptativo à sua auto-estima e auto-imagem…os comportamentos de risco na 
adolescência reflectem-se na saúde do adulto, e prevenindo-os antes, temos depois um adulto saudável, com comportamentos 
desejáveis e uma população com comportamentos desejáveis em termos de saúde, que é o que se preconiza …ser parceiros 
nas escolas e estar sempre presente. Detectar precocemente os problemas e intervir para prevenir desequilíbrios. Estas 
intervenções devem basear-se em estratégias definidas por todos os parceiros envolvidos, sendo importante o compromisso 
de todos e a definição de metas (E3) 

− As intervenções têm que ir para além do ensinar, é preciso estar com os adolescentes, incentivar, acompanhar, mostrar 
disponibilidade para, e intervir de forma sustentada…é importante ensinar, mas depois é igualmente preciso saber porque 
não aderem a comportamentos positivos mesmo conhecendo os riscos que correm (E8) 

− Trabalhar a pressão do grupo de pares, a formação da personalidade (E9) 
− Trabalhar lado a lado, e os jovens perceberem que estamos aqui, que somos profissionais de saúde mas estamos aqui, não 

somos os enfermeiros que estão lá no gabinete muito bem decorado, estamos aqui sempre que é necessário, respeitando a 
sua individualidade, o sigilo e a confidencialidade dentro das normas do código ético-deontológico e dos direitos do 
utente… privilégio da proximidade… (E9) 

− Prevenção de toxicodependência, Sexualidade e planeamento familiar, DST (E10) 
− Intervenções a nível de escola, turma a turma, com temáticas identificadas pelos professores como prioritárias; Criação de 

gabinetes de apoio aos jovens nas escolas (E11) 
− As intervenções dos enfermeiros não podem resumir-se à realização de palestras, a investigação é fundamental como forma 

de definir intervenção…identificar necessidades para definir estratégias que traduzam ganhos em saúde na população de 
adolescentes. Planear intervenções em parceria, desenvolver projectos de investigação e intervenção (E12) 

 
 
 
 
 
 

 


